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PRVÝ ROKOVACÍ DEŇ – 24. 4. 2014 

 

OTVORENIE, VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

A NÁVRHOVEJ KOMISIE 

 

(otvorenie 24. apríla 2013 o 17.41 h – po prestávke  po 

skon čení predchádzajúceho zasadnutia mestského 

zastupite ľstva, ktoré bolo pokra čovaním zasadnutia  

z 27. marca 2013) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

...uplynula, budeme pokra čova ť otvorením riadneho 

zasadnutia mestského zastupite ľstva. Prosím, keby ste sa 

vrátili do rokovacej sály a posadili na svoje miest a, aby 

sme mohli otvori ť rokovanie. 

Ukončili sme pokra čujúce rokovanie mestského 

zastupite ľstva zo d ňa 27. 3.  

A ja týmto otváram nové zasadnutie mestského 

zastupite ľstva, ktoré bolo riadne zvolané na termín 24. 

a 25. apríla. 

Opätovne vítam vážených pánov poslancov, prítomných  

starostov mestských častí a ostatných prítomných. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem  

vás požiada ť o vykonanie prezentácie, aby sme mali istotu, 

že môžme pokra čova ť, pretože zastupite ľstvo, ktoré sme 
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ukon čili, bolo uznášaniaschopné. Ale len pro forma urobí me 

prezentáciu a budeme, budeme rozhodova ť o procedurálnych 

otázkach. 

Prosím, keby ste sa prezentovali. 

Pani kolegy ňa, spustite, áno, ako keby sme volili 

overovate ľov. Zatia ľ nikoho nevolíme, ide len 

o prezentáciu, aby sme vedeli, že sme uznášaniascho pní, že 

nám niekto medzi časom neodišiel. 

(prezentácia) 

Konštatujem, že v rokovacej sále je prítomných 

tridsa ťpäť poslancov a mestské zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neú časti na dnešnom rokovaní 

požiadali poslanci: pani poslanky ňa Černá, pán poslanec 

Dinuš a ostatní sú starostovia, ktorí sa ospravedln ili, pán 

starosta Škodler, pán starosta Sandtner, pani staro stka 

Kolková a pani starostka Ožvaldová. To ľko k ú časti. 

Prejdeme teraz k overovate ľom. Za overovate ľov 

zápisnice navrhujem pani poslanky ňu Farkašovskú a pána 

poslanca Černého.  

Sú nejaké iné návrhy? 

Pán poslanec Hanulík sa hlási. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel ospravedlni ť nášho predsedu klubu 

Sláva Drozda, ktorý príde, len je v zácpe. A chcel by som 

kolegom oznámi ť, že ja som teraz predseda klubu. 
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Ďakujem. 

(smiech v sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bolo také autoritárne vyhlásenie ale rozumieme m u, 

že budete ho do časne zastupova ť pán poslanec. 

Čiže návrh na overovate ľov, ešte pán poslanec Uhler. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Pán poslanec Černý tu zatia ľ nie je a myslím, že mal 

by tu by ť celý čas, ak má by ť overovate ľom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím. 

Poprosím o návrh z radov vášho poslaneckého klubu.  

Jozef Uhler. Áno, ozval sa, bol aktívny, čiže miesto 

pána poslanca Černého navrhujeme pána poslanca Uhlera. 

Ak nie sú iné návrhy, o týchto dvoch menách pani 

poslanky ňa Farkašovská, pán poslanec Uhler dávam hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o overovate ľoch. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Jozef sa decentne zdržal (so smiechom). 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili overovate ľov. 

Teraz prednesiem návrhy na zloženie návrhovej komisie.  

Navrhujem do nej pána poslanca Len ča, pani poslanky ňu 

Ondrišovú, pána poslanca Bendíka, pani poslanky ňu Jégh 

a pani poslanky ňu Dyttertovú. 

Sú, prosím, nejaké iné návrhy z vašej strany? 

Konštatujem, že to tak nie je, čiže dávam hlasova ť 

o zložení návrhovej komisie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných,  

tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Prosím členov návrhovej komisie keby zaujali miesto 

ur čené pre prácu návrhovej komisie.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prejd eme 

ku schva ľovaniu programu: 

(program, ktorý bol uvedený v pozvánke:) 

Návrh programu: 

Otvorenie 

Voľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
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hlavným mestom SR Bratislavou a ALIANCIOU STARÁ 

TRŽNICA 

3.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa 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 

4.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5 a 

parc. č. 21340/3, Ivanovi Tychlerovi 

5.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 1795, spolo čnosti MARINER, 

spol. s r.o. so sídlom v Bratislave 

6.  Návrh zmluvy o nájme nebytového priestoru na 

Exnárovej 6 na elokované pracovisko Materskej školy  

Bancíkova 2, Bratislava-Ružinov – prípad hodný 

osobitného zrete ľa 
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7.  Návrh na zníženie výšky nájomného po dobu 

rekonštruk čných prác nebytového priestoru na 

Hrobákovej 5 pre ob čianske združenie Kolkársky Klub 

Spoje Bratislava – prípad hodný osobitného zrete ľa 

8.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, 

k. ú. Petržalka, parc. č. 2158/3, pre spolo čnos ť 

FORESPO BUDATÍNSKA a.s. so sídlom v Bratislave 

9.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/7, 

spolo čnosti REVITA, s. r. o. so sídlom v Bratislave 

10.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, Róbertovi 

Šarníkovi 

11.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, 

k. ú. Vinohrady, parc. č. 22304/1, Ing. arch. 

Milanovi Chudému bytom v Bratislave 

12.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zrete ľa, týkajúceho sa nájmu nehnute ľností – 

pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na Komárovskej  

37 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, 

spolo čnosti Smajlík, s.r.o. so sídlom v Bratislave 
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13.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 23028/15, Ing. Jurajovi Rašlovi, 

CSc. s manželkou, ako prípadu hodného osobitného 

zrete ľa 

14.  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 

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

Mesto, parc. č. 4713/3, Blahomírovi Trajterovi s 

manželkou, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

16.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 1331, spolo čnosti TECHNOPOL 

SERVIS, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu 

hodného osobitného zrete ľa 

(poznámka: stiahnutý bod)  

17.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 2565, spolo čnosti BPY, spol. s 

r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na 

predaj/nájom (ako prípad hodný osobitného zrete ľa) 

pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 

2566, spolo čnosti BPY, spol. s r.o., so sídlom v 

Bratislave 

18.  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 zrete ľa 
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19.  Návrh na predaj nehnute ľnosti v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, spoluvlastníckeho podielu 1/2 na 

pozemku parc. č. 2, spolo čnosti ULTIMATE REAL, 

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

osobitného zrete ľa 

20.  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 

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

Ružinov, 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.o., so sídlom v Bratislave 

(poznámka: stiahnutý bod)  

22.  Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v 

Bratislave, 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 rozhodnutia Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o proteste prokurátora k 

zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 
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komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších predpisov 

24.  Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – zmeny a doplnenia 

vyplývajúce zo zákona č. 371/2012 Z. z., ktorým sa 

mení a dop ĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov  

25.  Informácia o stave prípravy programovacieho obdobia  

2014 – 2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj 

26.  Rámcová koncepcia participatívneho rozpo čtu pre 

Bratislavu 

27.  Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 

28.  Správa o vývoji cestovného ruchu za rok 2012 

29.  Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy, v znení zmien a doplnkov v rozsahu 

jednotlivých lokalít 

(poznámka: stiahnutý bod)  

30.  Informácia o plnení opatrení na odstránenie 

nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 
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31.  Návrh systému volieb, kompetencií a delegovania 

zástupcov do Mestskej školskej rady hlavného mesta 

SR Bratislavy 

32.  Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD) a v jej regióne  

33.  Správa o vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného 

zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice 

ŽSR v Bratislave 

34.  Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 

811 09 Bratislava 

35.  Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

36.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo d ňa 

25.2.2010 a informácia o neúspešnosti obchodných 

verejných sú ťaží 

37.  Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – 

ponukového konania na prenájom poži čovne vodných 

plavidiel v Areáli zdravia Zlaté piesky a časti 

pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Detského 

areálu Ve ľký Draždiak, Kúpaliska Rosni čka, Delfín, 

Lamač, Ra ča, Kras ňany, a Tehelné pole na letnú 

sezónu 2013 
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38.  Informácia o stave súdneho sporu týkajúceho sa 

vysporiadania podielového spoluvlastníctva pozemku 

a bytového domu na Jedlíkovej ulici č. 4 v 

Bratislave 

39.  Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného 

mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo 

veľkosti 1/3 na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 7295, vo vlastníctve Tomislava 

Suchého 

40.  Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní k pozemku v 

Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6010/158, v 

podiele ¾ 

41.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 21949/34 vytvoreného GP č. 

3/2013, spolo čnosti OMNIA 2000 a.s., so sídlom v 

Bratislave 

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

parc. č. 10800/18 a parc. č. 10800/19, spolo čnosti 

FORESPO DUNAJ 4 a.s., so sídlom v Bratislave 

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

Rača, pozemku parc. č. 1741/5 a novovytvorených 

pozemkov parc. č. 1607/78 a parc. č. 1607/161, 

spolo čnosti CARAT CLUB, s.r.o. so sídlom v Šamoríne 

(poznámka: stiahnutý bod)  
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44.  Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o. d ňa 

23. apríla 2013 

45.  Návrh na prijatie úveru do spolo čnosti Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť, a. s. 

46.  Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 716,79 Eur 

47.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v obytnom dome Mileti čova 36, Nezábudková 

5, Banšelova 14, Budovate ľská 12, 14, Košická 39, 

Račianska 63, Karloveská 53, Bagarova 30, M. 

Schneidra-Trnavského 22, Röntgenova 4, Medve ďovej 

19, Šustekova 1, 3 vlastníkom bytov 

48.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v obytných domoch a hromadných garážach 

Martin čekova 2, Brodská 2, Hany Meli čkovej-garáže, 

Hlavá čikova 41, Hlavá čikova 35, Veternicová-garáže 

vlastníkom garáží a nebytových priestorov 

49.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

50.  Interpelácie 

51.  Rôzne 
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Chcem vás informova ť, že na žiados ť pána riadite ľa 

sťahujem z programu bod číslo šestnás ť, bod číslo 

dvadsa ťjeden,  ktorý nemá súhlas pána starostu, bod číslo 

štyridsa ťtri a takisto s ťahujem bod číslo dvadsa ťdevä ť, 

ktorým mala by ť Aktualizácia územného plánu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení zmien a dop lnkov 

v rozsahu jednotlivých lokalít.  

Tento materiál sme v čera preberali na poslaneckom 

grémiu a dohodli sme sa s poslancami, že bude vytvo rená 

komisia, ktorá bude pokra čova ť v práci nad týmto 

materiálom. Má sa na mysli poslanecká komisia. Spol očne 

s kolegami z magistrátu bude pripravova ť materiál na 

prerokovanie na osobitnom, teda mimoriadnom zastupi te ľstve, 

ktoré sme v čera pracovne dohodli na dvadsiatehoôsmeho 

piaty. To je výnimo čne utorok. Tak sme ešte zastupite ľstvo 

nemali. Zvolávame ho na desiatu hodinu, taký bol pl án, 

alebo dohoda zo v čerajšieho d ňa. Takže, prosím, keby ste si 

do svojich kalendárov pozna čili 28. 5. Materiál, samozrejme 

dostanete v čas tak, aby ste sa s ním mohli oboznámi ť. 

Tá komisia by mala vzniknú ť po dohode poslaneckého 

grémia a bude pracova ť tak, aby pripravila materiál 

Aktualizácia územného plánu na prerokovanie mimoria dneho 

zastupite ľstva.  

Preto teda dnes o ňom nebudeme rokova ť.  

Štyridsa ťtrojka, ten je už stiahnutý, pán riadite ľ. 

Teraz by som vám rád predniesol návrhy na doplnenie  

programu. 
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Dostal som od Mandátovej komisie materiál, ktorý sa  

volá Vzdanie sa doktora Tomáša Kor čeka, poslanca mestského 

zastupite ľstva, členstva v Komisii územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby.  

Navrhujem zaradi ť ho ako bod nula, to znamená, aby sme 

zobrali na vedomie to, že sa poslanec vzdal členstva 

v komisii. Materiál je predložený písomne a dostali  ste ho. 

Potom mám dva body, ktoré by som chcel zaradi ť ako 41B 

a 41 C, pardon 41C, to je z mojej strany. Predkladá  pán 

riadite ľ. Je to zverenie pozemku v mestskej časti Ružinov. 

Ide o európsky projekt, ktorý požiadal pán starosta . My sme 

ho trošku dlhšie pripravovali, preto ho máme zarade ný 

takýmto mimoriadnym spôsobom.  

Čiže 41B  bude Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia 

hlavného mesta, ktoré sa týka práve tejto predmetne j veci. 

Materiál tiež vám bude rozdaný, aby ste videli o čom budeme 

rozhodova ť. 

Toľko veci z mojej stany.  

Vidím, že sa hlásia viacerí poslanci do diskusie ku  

programu. 

Pán poslanec Gašpierik je ako prvý. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia poslanci, ja by 

som si dovolil predloži ť návrh na zaradenie miesto 
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stiahnutého bodu číslo šestnás ť nový bod Zverenie 

nehnute ľnosti v Bratislave katastrálnom území Nové mesto. 

Materiál máte predložený na stole. 

Materiál predkladám v zastúpení aj ostatných kolego v 

poslancov za mestskú časť Nové Mesto pani Augustini č a pána 

Kor čeka. 

Jedná sa z časovej tiesne o revitalizáciu tohto územia 

vyložene pre ú čely parku.  

Potrebujeme to, tak ako pán primátor, ste predložil i 

materiál v Ružinove, aj v našej mestskej časti, aby sme tam 

mohli investova ť a do cudzieho majetku to neni možné. 

Takže pokia ľ by ostatní kolegovia to podporili, 

z časového dôvodu, aby to bolo prerokované takto na 

zastupite ľstve mimo rokovania komisie a mestskej rady. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Šov čík. 

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

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia 

poslanci, v rozpo čte na rok 2012 bola zahrnutá investi čná 

akcia protihluková bariéra pri Dóme Svätého  Martin a vo 

výške osemdesiat tisíc Eur. Tieto finan čné prostriedky boli 
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aj poukázané v decembri na ú čet Generálneho investora 

Bratislavy.  

V roku 2012 sa táto akcia nezrealizovala, bude sa 

realizova ť v tomto roku, ale v tohtoro čnom rozpo čte nebola 

zahrnutá do návrhu rozpo čtu. Preto dávam návrh na zmenu  

rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej republiky na tento rok , 

aby sa týchto osemdesiat tisíc, ktoré boli aj fyzic ky 

poukázané na GIB boli, mohli by ť aj použité. 

Pán primátor, medzi časom som dostal ale informáciu od 

riadite ľa magistrátu, že by sa  to mohlo v kone čnom 

dôsledku rieši ť aj iným spôsobom, ako som  to ja navrhol 

v tomto materiáli, ktorý som aj písomne predložil n a Návrh 

na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Bratislavy na rok 2013.  

Poprosím Vás, keby ste mohli v krátkom, krátkom 

príspevku  ozrejmi ť, akým spôsobom by to fungovalo, alebo 

riadite ľ magistrátu. Ak by som vyhodnotil, že toto je 

rýchlejšia cesta k riešeniu, tak potom  by som netr val na 

zaradení tohto bodu na rokovanie zastupite ľstva. Iná č by to 

bol, navrhujem, aby to bol bod 1A rokovania dnešnéh o. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou práve na vysvetlenie, pán 

poslanec, chce reagova ť pán riadite ľ Gajarský. 

Nech sa pá či. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem.  

Ja by som, čo sa týka tých pe ňazí, ktoré boli 

poukázané na GIB. Tieto poskytnuté prostriedky by b oli, 

budú predmetom finan čného usporiadania za rok 2012 

v Závere čnom ú čte hlavného mesta Bratislava. 

Momentálne by som navrhoval také riešenie, že v rám ci, 

v rozpo čte GIB-u v programe 2.6, prvok 2.6.2 Budovanie 

záchytných parkovísk je momentálne stopä ťtisíc. Ja by som 

navrhoval, aby sme v rámci podprogramu týchto 

osemdesiattisíc premiestnili do podprogramu 2.1. Sp ráva 

a údržba komunikácií, na prvok 2.1.1 Hluková bariér a na 

Staromestskej ulici. 

Kompetenciu na takýto presun prostriedkov má pán 

primátor, to sa dá v podstate zrealizova ť hne ď a potom 

následne v prípade, že naozaj treba prostriedky na 

podprogram Lepšie možnosti parkovania by sme prostr iedky, 

ktoré ešte nevyužil GIB na, na túto  protihlukovú s tenu 

presunuli v rámci finan čného usporiadania na rok 2012 

v júni. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pán riadite ľ. 

Pani  poslanky ňa nech sa pá či. K tomuto zrejme. 

Nech sa pá či, pani poslanky ňa Tvrdá má slovo na 

faktickú poznámku. Teraz tam  
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán primátor, ja verejne vyhlasujem, že nesúhlasím 

s týmto. 

Myslím si, že horko – ťažko sa nám do rozpo čtu 

podarilo dosta ť peniaze na rozvoj parkovacích miest a na 

záchytné parkoviská. Myslím, že sú to ve ľmi malé sumy 

a treba, aby sa mesto  postaralo, aby toto bolo nao zaj 

zrealizované. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, navrhujem pánovi poslancovi Šov číkovi, zara ďte 

to, aby sme mali čas sa k tomu vyjadri ť. 

My vieme reagova ť na pani  poslanky ňu, ale nechcem 

teraz ís ť do merita. 

Hovoríme, zaradi ť, zara ďte. Ke ď v priebehu zistíme, že 

to vieme vyrieši ť inak, tak to vyriešime inak, ak bude 

názor zastupite ľstva, že podporí Váš návrh, bude to tak, 

ako poviete. 

Vysvetlíme to, len nediskutujme teraz meritórne. 

Pán poslanec, čiže Váš návrh zostáva ako návrh na 

zmenu programu. Chcete zaradi ť ako bod 1A.  
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Uzavreté. Pre Vás. V tejto chvíli, lebo hlasova ť bude 

o chví ľu zastupite ľstvo. 

Presko čili sme pána poslanca Len ča, takým technickým 

spôsobom. Prosím, keby ste mu dali mikrofón. Pán po slanec 

Lenč bol prihlásený. Myslím, že budete musie ť znovu 

stla či ť. Áno, už je to v poriadku. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, ja som Vás za čiatkom februára 

interperoval, interpeloval vo veci prepojenia ropov odu 

Družba a rafinérie Schwechat, na čo ste mi aj odpovedali. 

A táto informácia zdanlivo nesúvisí s týmto, čo teraz 

robíme, ale vtedy ste s ľúbili, že necháte vypracova ť 

komplexný materiál a sám ste si vybral, vybrali apr íl.  

Aprílové zastupite ľstvo, to je teraz a ja som teda 

nenašiel žiadnu takú informáciu v materiáloch, takž e 

poprosil by som kolegov, keby ma podporili zaradi ť takýto 

bod do programu.  

Neviem, nako ľko to je pripravené, alebo nie. Ale ak aj 

nie písomne, tak Vás chcem poprosi ť o ústnu informáciu 

o týchto veciach, pretože, pretože považujem  to za , za 

veľmi dôležité a treba asi aj na drobnejšie rozmeni ť to, čo 

ste mi napísali v odpovedi na moju interpeláciu. 
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Ja by som poprosil zaradi ť tento bod na zajtra. Ke ďže, 

keďže túto moju interpeláciu si všimli aj ob čianski 

aktivisti a radi by boli pri tom prerokovaní tohto bodu, 

tak ma požiadali, že keby sa to dalo zaradi ť zajtra okolo 

deviatej. Neviem poveda ť to číslo bodu, ako budeme 

postupova ť, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zajtra o deviatej, to je Váš návrh. A myslím si, že  je 

rozumný, aby to malo pevnú dobu. To znamená tam, kd e budeme 

o deviatej zaradíme, alebo okolo deviatej zaradíme ten bod. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Dobre, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je to ústna informácia, ktorú podá pani inžinierka 

Plencnerová, ktorá bola členkou tej komisie, tak, ako som 

Vám to napísal pán poslanec.  

My preto, že sme nemali nejaké zásadne nové 

informácie, sme nespracovávali materiál. Budeme Vás  zajtra 

informova ť. 

Čiže návrh pána poslanca je zajtra zaradi ť Ústnu 

informáciu o ropovode. 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 30 

 

Pán poslanec Greksa je ďalší prihlásený. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja by som chcel poprosi ť, keby sme mohli predsunú ť bod 

šes ť, čo sa, ktorý sa týka Hudobnej školy na Exnárovej 

ulici, medzi bod jedna a dva alebo možno ako bod je dna, 

pretože tu máme kopec ľudí z tej školy, ktorí tam sedia 

a bol by som rád, keby sme ich tu nenechali čaka ť. Už, už 

tu sedia dve hodiny. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, čiže tento návrh bude o zmene poradia. 

Posledná prihlásená je pani poslanky ňa Dzivjáková. 

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pán primátor. 

Zrejme nedopatrením, podali sme písomný návrh na zm enu 

zasadacieho poriadku. Poprosím, keby tento návrh na  zmenu 

zasadacieho poriadku bol zaradený na rokovanie. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže pani poslanky ňa navrhuje zaradi ť návrh na zmenu 

zasadacieho poriadku. Je písomne predložený, ako bo d, ako 

bod číslo? Lebo musíte navrhnú ť nejakú konkrétnu lokáciu. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Tri, 3A. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže ako bod tri. 

Ďakujem pekne. 

K tomu faktickou chce reagova ť pani poslanky ňa 

Augustini č. 

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

Ďakujem. 

Ja by som ve ľmi poprosila tento materiál dnes 

nerokova ť vzh ľadom k tomu, že ešte dojde k nejakým zmenám 

a nedošlo k dohode. 

My s touto zmenou nesúhlasíme, lebo jedná sa o pres un 

nášho kolegu. Takže rada by som to možno predložila  na 

budúci mesiac a medzitým by sme sa dohodli na nejak om inom 

rozpo, roz, rozmiestnení. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 32 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalšie dva návrhy na zmenu programu. 

Pán poslanec Osuský. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ja chcem poveda ť len na tému k bodu 3A to ľkoto. 

Ako vieme hrá sa pod ľa pravidiel, pravidiel hry. Klub 

SaS-OKS, ktorý svoj vznik legálne ohlásil, má pä ť členov, 

má požiadavku, aby sa zmenil zasadací poriadok. Žia da to 

ako klub, tak isto, ako každý iný klub. 

Vieme z diskusií v národnej rade, ako je to s klubo m 

v národnej rade. Existujú príklady ve ľkorysosti. Teraz 

uvidím na najbližšej schôdzi či platia vždy, alebo iba ke ď 

to robia niektorí.  

Momentálne je situácia taká, že o zmenu zasadacieho  

poriadku žiada štandardný poslanecký klub mestského  

zastupite ľstva. Nevidím nijaký dôvod, aby sa na návrh 

kohoko ľvek, kto nezastupuje štandardný poslanecký klub hla , 

nehlasovalo o legálne predloženom návrhu. Trvám na tom, aby 

sa o tomto návrhu hlasovalo, pretože niet nijakého dôvodu 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, samozrejme, že sa o tom bude hlasova ť. 

Predložila to pani poslanky ňa Dzivjáková. Tu len zaznel 

názor, aby to nebolo schválené, čo je iný postup. 

Hlasova ť sa bude a vy sa hlasovaním vyjadríte, či 

zaradíte ten bod do programu, ako zastupite ľstvo, alebo 

nie. Lebo je to vo vašich rukách. 

Pán poslanec Hr čka už stiahol. 

Pani poslanky ňa Augustini č ešte krátka faktická. 

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

Ja len krátko zareagujem. 

Doteraz bola vždycky ve ľmi pekná prax, že kluby 

predsedovia poslaneckých klubov sa stretli, alebo a j 

platforiem sa stretli a dohodli sa.  

A, toto neprešlo dohodou. Vy ste predložili materiá l 

kde rozmiest ňujete našich členov bez toho, aby ste sa vôbec 

s niekým o tom pobavili a mi príde ako dos ť nevhodný 

postup. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďme o tom hlasova ť, lebo myslím, že tá rozprava nás 

nikam neposunie. Ale samozrejme, ak zostanete prihl ásení, 

ja vám slovo. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 34 

Pán poslanec Osuský faktická. 

(poznámka: hovor zo sály) 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ja som chcel reagova ť 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, máte pravdu. Pán poslanec Bendík je faktickou 

poznámkou prihlásený na vystúpenie pána poslanca Os uského. 

Ďakujem, pán poslanec, že ste ma upozornili. 

Pán poslanec Bendík má slovo. 

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

Sťahujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Osuský reaguje. 

Musíte stl, áno, dobre, už sme tam. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Dodržiavanie pravidiel hry nie je vecou dohovoru me dzi 

kýmkoľvek. 
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Ak existuje štandardný klub mestského zastupite ľstva, 

tak sa o svojich návrhoch nemusí bezpodmiene čne s nikým 

radi ť. Jednoducho je to tak, ako to bolo predložené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

V tejto súvislosti asi treba poveda ť, ak to nezaznelo 

v tej prvej časti, že som dostal oznámenie o tom, že 

vznikol nový poslanecký klub strany Sloboda a Solid arita 

a strany Ob čianska konzervatívna strana, teda v skratke SaS 

a OKS, ktorý má naozaj pä ť členov tak, ako tu zaznelo z úst 

pána poslanca Osuského. Sú nimi pani poslanky ňa Dzivjáková 

a pán poslanec Osuský, pán poslanec Dinuš, pán posl anec 

Hrčka, má napísané v tom oznámení Bez politickej 

príslušnosti, pripomínam to len pre to, že som si n ebol 

istý, lebo sme mali nejakú polemiku o Vašom členstve 

v strane SaS a posledným členom klubu je pán poslanec 

Bendík. Čiže títo piati vytvorili poslanecký klub. 

Od pani poslankyne Augustini č som dostal oznámenie, že 

klub SaS tak, ako bol a vznikol v tomto zastupite ľstve, už 

nemá pä ť členov. Čiže vytvorili platformu, ktorá sa volá 

Liberálna dohoda, preto aj za menami niektorých pos lancov 

vidíte novú skratku.  

A ja poprosím svojich kolegov, keby opravili aj 

skratky za menami poslancov, ktorí sú členmi nového  

poslaneckého klubu. Aby to bolo v poriadku, aby bol o jasné 
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kto rozpráva za poslanecký klub, aby bolo identifik ované 

členstvo v poslaneckom klube. 

Chcel som len toto oznámenie da ť pre všetkých 

poslancov, ktorí prípadne tieto informácie nemali. Dám ešte 

priestor na faktickú poznámku a jedno vystúpenie a potom 

pôjdeme hlasova ť o programe. 

Pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. 

Ja som sa chcel práve na to spýta ť, že či teda v tých 

zátvorkách je politická príslušnos ť, alebo príslušnos ť ku 

klubu.  

Podľa teda zvykov dávnych, tam vždycky bola politická 

príslušnos ť. Ja neviem, čo, čo, čo to je LIDO, či to je 

nejaké ob čianske združenie, alebo čo, ale predpokladám, že, 

že strana to ešte asi nebude. Asi to tak rýchlo nes tihli 

ani zaregistrova ť.  

Asi by bolo dobré to da ť nejako do poriadku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dáme to do poriadku, ja si to uvedomujem. Máte prav du, 

malo by to by ť jednotné. Bu ď je to členstvo v strane, alebo 

to bude členstvo v klube. Dohodneme sa s poslancami na 

grémiu, ako chcú, aby bolo uvádzané ich meno v súvi slosti 
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s politickým subjektom alebo združením, ktoré tu 

reprezentujú. 

Ešte má slovo pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len ve ľmi krátko k tomu, že tu bolo povedané, že 

našim návrhom rozbíjame nejakú jednotu predtým. Len  my 

zamie ňame predchádzajúcich dvoch členov predchádzajúceho 

klubu, ktorí boli posadení tak, ako chceli. Len vym ie ňame 

posty medzi nimi.  

Takže ak predtým boli jednotní, de facto pod ľa 

akejko ľvek logiky sú jednotní aj teraz a neni tam žiadne 

rozbíjanie. 

Tak len na to som chcel zareagova ť, že nepríde mi to 

logické, ten argument, ktorý tu odznel. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

K programu rokovania vás chcem ešte informova ť, že 

budeme samostatne hlasova ť o bodoch číslo 25, 32, 33, 34, 

38, 39, 44 a 45. 

Sú to tie body, ktoré sú obvykle informáciami, 

zara ďovanými vždy týžde ň pred zastupite ľstvom, pretože sa 
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ich snažíme spracova ť aktuálne. Chýbajú teda stanoviská 

komisie a mestskej rady a musíme pod ľa rokovacieho poriadku 

o nich rozhodnú ť samostatne. Pokia ľ by ste o ktoromko ľvek 

chceli hlasova ť zvláš ť, samozrejme, že to tak bude. Ja 

potom dám na záver, ke ď urobíme tie zmeny, ktoré ste 

navrhli, hlasova ť o týchto bodoch spolo čne. Taký je môj 

návrh. 

Prosím, teraz sa teda vrátime k programu a budeme 

hlasova ť tak, ako bolo, tak ako bolo oznámené. 

41B bol bod, ktorý som navrhol zaradi ť o pozemku pre 

Ružinov .  

Prosím, keby ste sa prezentovali a hlasovali o tomt o 

bode programu, 41B. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

štyridsa ťjedna za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme zaradenie tohto bodu programu. 

Pán poslanec Gašpierik navrhol ako nový bod číslo 

šestnás ť (16)zaradi ť materiál, ktorý, ktorý znie Návrh na 

zverenie nehnute ľnosti v Bratislave, v katastrálnom území 

Nové Mesto do správy mestskej časti Nové Mesto. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o zaradení bodu 1 6 

namiesto vypusteného bodu 16. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 
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štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Zaradili sme tento bod programu. 

Pán poslanec Šov čík navrhol ako bod 1A  zaradi ť 

Informác, pardon informáciu, Návrh na zmenu rozpo čtu tak, 

ako ste ho dostali písomne, Návrh na zmenu rozpo čtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy . 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

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

Zaradili sme tento bod programu. 

Pán poslanec Len č navrhol zaradi ť Ústnu informáciu 

o stave prípravy ropovodu na území Bratislavy  na zajtra ako 

bod, ktorý bude časovo ur čený deviatou hodinou zajtrajšieho 

rokovacieho d ňa. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

Ústna informácia o stave prípravy ropovodu na území  

Bratislavy 

Prosím, keby ste spustili hlasovanie, ten titulok s i 

tam dopíšete neskôr. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 
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Konštatujem, že sme schválili tento bod programu. 

Pán poslanec Greksa navrhol zmenu v poradí bodov . 

Navrhol, aby sme o bode číslo 6,  ktorý sa týka Prenájmu vo 

vz ťahu k základnej umeleckej škole Exnárova a materske j 

škole Bancíkova rokovali ako prvý bod programu , teda úplne 

prvý a všetky ostatné body sa tým pádom posunú .  

Tak som rozumel Váš návrh pán poslanec. 

Čiže budeme hlasova ť o tomto návrhu zmeni ť poradie 

bodov. 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

štyridsa ťjeden za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

Pani poslanky ňa Dzivjáková navrhla ako bod 3A zaradi ť 

Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

devätnás ť poslancov hlasovalo za, traja poslanci boli 

proti, sedemnásti sa hlasovania zdržali a dvaja 

nehlasovali. 

Konštatujem, že tento návrh nezískal podporu , čiže 

nebudeme o ňom dnes rokova ť. 
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Ešte som zabudol na ten návrh, ktorý sa týkal 

mandátovej komisie, ktorý chcel zaradi ť pán predseda 

komisie Hanulík, aby sme rozhodli o vzdaní sa pána doktora 

Tomáša Kor čeka, ako poslanca zastupite ľstva, pretože sa 

vzdal členstva v komisii .  

Prosím, tento bod dáme ako bod 0 . To je ve ľmi krátke 

rokovanie, čiže bude úplne prvý, tak bol navrhnutý. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte a hlasujte o tomt o 

bode programu. O návrhu mandátovej komisie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili tento návrh. 

Teraz prejdeme k tým bodom programu, ktoré budeme 

hlasova ť na samostatne. Je to bod číslo 25., 32., 33., 34., 

38., 39., 44. a 45.  

Keďže sa nikto nehlásil, aby sme rozdelili toto 

hlasovanie, budeme hlasova ť spolo čne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o zaradení týchto  

bodov programu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme rokovanie o týchto bodoch programu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 42 

Prosím, teraz budeme hlasova ť o programe ako celku. 

Prezentujte sa a hlasujte o programe ako o celku. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných, 

štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili program dnešného 

rokovania. 

 

 

BOD 0 VZDANIE SA JUDR. TOMÁŠA KOR ČEKA, 

POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY, 

ČLENSTVA V KOMISII ÚZEMNÉHO 

A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako nultý bod sme zaradili Vzdanie sa Tomáša Kor čeka, 

poslanca mestského zastupite ľstva členstva v komisii 

územného a strategického plánovania. 
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Materiál predkladá mandátová komisia. Dávam slovo 

pánovi poslancovi Hanulíkovi, ktorý asi išiel.  

Áno, do ča. (poznámka: z pléna je po čuť hovor) 

Pán poslanec, môžeš poveda ť, že bez úvodného slova.  

Výborne, čiže toto bolo ve ľmi konštruktívne tvrdenie. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa k tomuto bodu nehlási.  

Konštatujem, že môžem uzatvori ť rozpravu a dávam slovo 

predsední čke návrhovej komisie. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené predkladate ľom, teda berie 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 poslancov, 

štyridsa ť z nich hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili tento materiál. 
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BOD 6 NÁVRH ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU NA EXNÁROVEJ 6 NA 

ELOKOVANÉ PRACOVISKO MATERSKEJ ŠKOLY 

BANCÍKOVA 2, BRATISLAVA-RUŽINOV – 

PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o pôvodne zaradenom bode číslo šes ť. 

ktorým je Návrh zmluvy o nájme nebytového priestoru  na 

Exnárovej 6 na elokované pracovisko Materskej školy  

Bancíkova 2, Bratislava-Ružinov ako prípad hodný os obitného 

zrete ľa. 

Materiál uvedie pán riadite ľ Gajarský, ktorému týmto 

dávam slovo. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ide o materiál, ktorým sa predlžuje nájomná doba až  do 

31. 8. 2014 pre materskú školu Bencíkova na  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bancíkova, Bancíkova. 

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

Bancíkova, pardon, na Exnárovej 6. 
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Mestská rada tento materiál odporú ča schváli ť, komisia 

školstva, to čítam iba stanovisko, neodporú ča schváli ť, ak 

mestská časť Ružinov neschváli nájomné zmluvy pre elokované 

pracoviská ZUŠ Exnárová za pôvodných podmienok. 

Ďakujem za slovo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram teraz rozpravu poslancov. 

Ako prvý sa do nej prihlásil pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, ja som sa tam bol pozrie ť na tú školu, 

vypo čul som si rozli čné názory a tak je to asi tak nejak, 

jak to môžem tak zhrnú ť proste, jedná sa o tisíc, tisíc sto 

detí, ktorí chodia do hudobnej školy, ktorí dostali  od 

mesta nejakú, nejaké, nejakú budovu, nejaké budovy.  

V týchto budovách sídli aj materská škola, kde je s to detí. 

A je problém proste, problém je ten, že, že decká 

z hudobnej školy nemajú kde prevádza ť svoju činnos ť, 

pretože, pretože je ich naozaj ve ľa a robia to vo 

všelijakých elokovaných  priestoroch, v ktorých pom aly 

kon čia. 

Materská, teda hudobná škola urobila ešte nadprácu 

z h ľadiska toho, že, že poukázala na nieko ľko priestorov, 

kde by tie deti z materskej školy mohli by ť. Čiže nikto ich 
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nechcel vyhodi ť niekde von, pokia ľ mám informácie. Neviem, 

mám, ja mám takéto informácie.  

A táto situácia  za čína by ť už neúsnosná. Dokonca, ich 

deti z hudobnej školy sú v nejakých priestoroch, kt oré 

patria tej materskej škole, ktorým tým kon čí tá zmluva, 

ktorú nikto nebude predlžova ť pokia ľ som pochopil. A tu sa 

vyžaduje od hudobnej školy, aby, aby sa pred ĺžila zmluva 

proste v ich priestoroch s materskou školou.  

Pokia ľ viem, oni majú myslím že dokonca aj návrh.  

Neviem, či hovorili s pánom starostom Pekárom, alebo 

nie, to netuším, ale dokonca aj teraz už majú nejak ý návrh, 

kde by vedeli ukáza ť, že, že je priestor, kde sa tých sto 

detí z materskej školy zmestí.  

Čiže bolo by dobré, keby sme už robili nie čo, pretože 

tento materiál, pokia ľ ja sa pamätám, som tu od roku 2010, 

sme tu už mali nieko ľkokrát a vždy sa to nejako posúvalo, 

prehadzovalo a bolo by dobré, keby sa to kone čne vyriešilo. 

Jedná sa tu, nikto nechce vyhodi ť z toho deti 

z materskej školy na ulicu, myslím, že by sa mal, m al, mal 

nájs ť nejaký priestor a myslím, že keby bola vä čšia snaha, 

tak by sa už našiel. A zárove ň jedná sa tu o tisíce detí, 

ktoré chodia do hudobnej školy. 

Keď som bol ja malý chlapec, tak do hudobnej školy 

chodili skoro všetci, alebo do výtvarnej. Ja sám so m chodil 

do hudobnej školy a dnes je to pomerne zázrak prost e, že 

takéto množstvo ľudí chodí, alebo detí chodí, chodí na 
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hudobnú a netárajú sa nám na uliciach a, a proste j e to 

lepšie, ako keby niekde sa motali vonku a poprípade  sa 

zúčast ňovali nejakých drogových záležitostí. 

Mali by sme na to myslie ť, že tie deti by mali ma ť 

svoje priestory. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán poslanec. 

Slovo má 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 môjho predre čníka. 

Presne takto riešenie h ľadáme a už sme tu prijali na 

zastupite ľstve uznesenie, kde teda aj v ďaka pánovi 

primátorovi, ktorý bol tak isto na mieste, aj v zák ladnej 

umeleckej školy aj materskej školy a dohodli sme ak ýsi 

postup.  

Vidím, že nie všetci poslanci sú informovaní a bol 

taký dopyt po vytvorení komisie. Ja ďakujem tiež, znova 

a teda za ústretovos ť pánovi primátorovi, kde po dohode, 

spolo čnom dohode Základnej umeleckej škole rodi čov 

materskej školy rodi čov  a vidím, že aj poslancov by bolo 

dobré keby bola táto komisia trošku stiah, vtiahnut á do 

deja vyriešenia tohto problému. 
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On je starší ako rok 2010. Vznikol vlastne v zveren ím 

majetku základnej umeleckej školy, čo teda bol dobrý krok, 

zverením majetku. Ale bolo to viac-menej v tichosti  

a možnože aj bez diskusie.  

Na margo spomínanej komisie. Ja verejne vyhlasujem,  že 

podmienky, ktoré mala základná umelecká škola  

v priestoroch materskej aj základných škôl v Ružino ve budú 

rovnaké a budú pokra čova ť recipro čne tak, ako je aj táto 

predkladaná zmluva.  

A toto všetko vzniklo zrejme nedorozumením a slabou  

komunikáciou medzi našimi riadite ľmi, medzi riadi, pani 

riadite ľkou Základnej umeleckej školy a musím poveda ť, že 

aj, aj so mnou. Pretože, keby som bol oslovený, tak  

nemuseli by ť písané maily a možnože aj zneistení poslanci, 

ktorí teraz asi váhajú a ja by som poprosil, aby sm e 

podporili tento materiál aj s tou zmenou dátumu, kt orú sme 

si povedali na mestskej rade, ktorá kopíruje za čiatok 

a koniec školského roka. 

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

Som rád, že ste povedali, pán kolega, že tento prob lém 

je tu už starší ako 2010. A mám taký pocit, že toto  je 

jeden z problémov, ktorý by sme vedeli vyrieši ť kone čne aj 

my, aby sme netla čili pred sebou stále nejaké problémy 

z minulosti, pretože ich tla číme hodne. A toto je naozaj 

vec,  ktorá by sa sná ď mohla  vyrieši ť. 

A pokia ľ hovoríte, že všetci súhlasili. Tak keby 

všetci súhlasili, tak by tu nesedeli tí ľudia a nesedela by 

tu ani riadite ľka ma, hudobnej školy. 

Čiže, asi niekde je naozaj v komunikácii problém. 

Ja si myslím, že by sa tá zmluva nemala predlžova ť 

o rok, ale mal by sa naozaj vyvinú ť nejaký, trošku ove ľa 

väčší, nejaký záujem, alebo vä čší tlak na to, aby sa našla, 

našiel, našla, našiel priestor pre deti z materskej  školy 

a hudobná škola by mohla užíva ť svoje vlastné priestory. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má predseda školskej komisie pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo pán primátor. 

Je to celé troška komplikované a zložité a ako aj 

poslanci, aj Vy pán primátor ur čite viete, že vyriešenie 
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Exnárovej je jedna z troch priorít, ktorú si školsk á 

komisia dala a je to vlastne jediná, ktorá ešte nám  ostáva 

nám nejako vyrieši ť do konca volebného obdobia, lebo tie 

dve sa už podarili. 

Pán starosta Pekár tu spomínal dohodu, o ktorej sme  

boli informovaní aj na tomto zastupite ľstve. A v podstate, 

tento parciálny problém, ktorý teraz riešime vytvár a 

priestor na to, aby sa tá náj, ten nájom vlastne pr edĺžil 

o ďalší rok, po čas ktorého by sa malo pristúpi ť k tomu 

definitívnemu vyriešeniu. 

Ja sa ovšem bojím, že sa to definitívne vyrieši ť 

nebude da ť, pretože na tejto školskej komisii, poslednej, 

ktorú sme mali, pani riadite ľka Miklovi čová nám predložila 

materiál, kde bola analýza majetkoprávnych vz ťahov 

pozemkov, ktoré sa týkajú toho objektu na Bancíkove j 

a všetky sú bu ď v súkromných rukách, alebo sú na ne 

uplatnené reštitúcie.  

A pod ľa odhadu cien, ktoré v Ružinove teraz idú by 

vykúpenie týchto pozemkov stálo milión a pol Eur. T o si 

myslím, že je nereálna suma, ke ď sa má ešte ďalej 

investova ť do toho, aby sa objekty rozdelili a pristaval sa 

ďalší objekt. Takže asi sa bude treba k tomu opä ť vráti ť 

a vymyslie ť nejaký, nejaký iný spôsob.  

Mne sa stále zdá naj najprijate ľnejší spôsob akým 

prišla k priestorom základná umelecká škola na , sú časne na 

Karloveskej 3. To kedysi tiež bola škola kde sa nor málne 

vyu čovalo a vzh ľadom na to, že stavy žiakov poklesli, tak 

proste mestská časť Karlova Ves sa vzdala tejto školy, 
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vy členila ju zo siete a tak sa mohlo, mohol objekt zve ri ť 

Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka. 

Oni sú s tým ve ľmi spokojní, ve ľmi si to pochva ľujú, 

majú kone čne stoli čku, na ktorej sa dá sedie ť, okrem toho 

samozrejme majú aj elokované pracoviská. 

Tak, ako nám pani riadite ľka Miklovi čová na komisii 

povedala, tu sa do toho vplietol ešte jeden problém , ktorý 

teraz pán starosta Pekár povedal, že už je vyriešen ý, a to 

je problém elokovaných pracovísk.  

My sme tu mali materiál, ktorý školské oddelenie 

predkladalo a viete, že pod ľa nového zákona školského 

vlastne všetky pracoviská, ktoré, alebo respektíve,  všetky 

pracoviská, ktoré školy používajú, musia by ť zaradené do 

siete. To znamená, že musia ma ť k nim aj vz ťah a to 

znamená, že triedy napríklad v základných školách t reba 

prenaja ť od mestských častí. 

Tak, ako nám pani Košíková na komisii povedala, je 

s tým ve ľký problém a asi okrem dvoch mestských častí to 

vyzerá tak, že zatia ľ nie je ochota proste prenajíma ť tieto 

priestory základným umeleckým školám a tým, tým je ohrozené 

aj, aj štúdium hlavne tých úplne malých detí, ktoré  nie je 

možné vodi ť proste do nejakého kamenného objektu a proste 

dostupnos ť sa im týmto, týmto ve ľmi skracuje. 

Preto, preto by som rád apeloval aj na Vás, pán 

primátor, aj na všetkých starostov mestských častí, keby sa 

dalo vzájomne si vyjs ť v ústrety a proste ten tento problém 

vyrieši ť k spokojnosti všetkých. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou pán poslanec Greksa. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

By som zareagoval trochu na, tak isto na pána Len ča. 

Hovoril, že je to komplikované a že sná ď sa toto teda 

podarí alebo nepodarí vyrieši ť do konca volebného obdobia, 

čo je ešte rok a trištvrte, ak dobre rátam. 

Tak ja mám taký pocit, ja by som chcel požiada ť 

všetkých kolegov, aby sme neschválili to pred ĺženie zmluvy. 

Pretože, ke ď ju neschválime, tak sa vyvinie ove ľa vyšší 

tlak na kompetentných, ktorí by to mali potom rieši ť. 

Pretože, ke ď to schválime, tak máme zase ďalší rok. Čiže sa 

zase, prejde ďalší rok. 

Ja si to pamätám, že toto bolo jedno z prvých, čo som 

riešil, alebo čo sme riešili, ke ď som sem prišiel, túto 

Exnárovú. Neviem, či to bolo už v novembri, alebo decembri 

roku 2010 a teraz máme rok 2013, apríl a ešte stále  to nie 

je vyriešené. Ja si myslím, že toto by sa naozaj mo hlo 

vyrieši ť. 

Čiže poprosím všetkých kolegov keby boli proti 

pred ĺženiu tejto zmluvy, aby sa vyvinul tlak na 

kompetentných. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážený pán poslanec, ak dovolíte, ja krátko 

zareagujem. 

Tie sumariza čné veci, alebo teda fakty uviedol pán 

poslanec Len č, pretože povedal všetky problémy, na ktoré 

sme narazili vo vz ťahu k tomuto problému.  

A ja by som nebol za to, aby sme nepred ĺžili, pretože 

deti čky nemôžte da ť na ulicu.  

To tu budeme ma ť petíciu  a budeme tu ma ť rodi čov 

z tej druhej strany a budete sa im musie ť pozrie ť do o čí 

a pýta ť sa, že teda čo urobíme s de ťmi, ktoré od roku 1964 

sú v tej Materskej škole na Bancíkovej.  

Tam tá materská škôlka je od roku 64 a v roku 2010 ten 

objekt pridelil vtedajší, vtedajšie mestské zastupi te ľstvo 

rozhodlo, že ho pridelí základnej umeleckej škole. Bez 

toho, aby odpovedalo, kam tie deti da ť.  

A tento problém sme zdedili s pánom starostom Pekár om 

a h ľadáme mu riešenie. Uzatvorili sme nájomnú zmluvu, k torá 

predtým uzatvorená nebola. Čiže tá materská škola bola ako 

keby bez vz ťahu, bez nejakých pravidiel. My sme si tie 

pravidlá dohodli, urobili sme ich a povedali sme, ž e budeme 

hľadať riešenie. 
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To riešenie tu popísal pán poslanec Len č. Chceli sme 

ís ť do prístavby objektu, ktorý by slúžil špecificky p re 

potreby základnej umeleckej školy. Ale pri majetkov ej 

identifikácii sme zistili, že sú tam súkromní vlast níci 

a nebude to vôbec také jednoduché ako sme si myslel i.  

Otázka ale je, že ak kon čí nájom od 1. 7. by sme mali 

deti v našom objekte takpovediac protiprávne.  

A teraz to riešenie, my navrhujeme, posu ňme o rok, to 

znamená dajme. Na druhej strane je dôležité to, čo pani 

riadite ľka Miklovi čová upozornila na mestskej rade, že máme 

problémy s uzatváraním tých vz ťahov vo vz ťahu k elokovaným 

pracoviskám. 

A to nie je len Ružinov. Všetci zrazu zistili, že 

hurá, budeme ma ť peniaze, tak za čali dvíha ť ceny a robi ť 

rôzne veci.  

Tu, pán starosta dal slovo verejne, že teda prenajm e 

tie pracoviská, ktoré doteraz mala Základná umeleck á škola 

Exnárova za tých istých podmienok ako boli prenajat é 

doteraz. 

Lebo my predlžujeme tiež tento nájom za tých istých  

podmienok, ako bol prenajatý doteraz. 

Čiže istým spôsobom rešpektujeme status quo a budeme  

mať povinnos ť s pánom starostom a predpokladám, že aj so 

školskou komisiou h ľadať to riešenie, pretože musíme ho 

naozaj do konca tohto volebného obdobia vyrieši ť. 
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Ten problém nám nechali ve ľmi zložitý a my musíme 

nájs ť riešenie, ktoré povie takto to bude, aby boli 

spokojné aj deti, ktoré chodia do materskej školy a j deti, 

ktoré navštevujú základnú umeleckú školu. 

Tu nemá zmysel to hra ť tak, že jedni získajú, jedni 

stratia. Budeme sa snaži ť nájs ť také riešenie, aby nikto 

nestratil, aby sme sa postarali o deti, ktoré sú 

v Ružinove, či  v predškolskom veku, alebo vo veku, kedy 

chodia do základnej umeleckej školy. 

A nie je to ľahké. To tu už bolo vysvetlené.  

Čiže ja by som vás prosil, keby ste zvážili to 

hlasovanie a podporili ten materiál preto, aby sa v ytvoril 

priestor a nemali sme tu neprávne vz ťahy v akých sme žili 

od roku 2010. 

Toľko z mojej strany. 

Na moje vystúpenie dve faktické poznámky. 

Pán poslanec Greksa ako prvý, nech sa pá či. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som v podstate súhlasil skoro so všetkým, čo ste 

povedali pán primátor, len sa mi trošku nepá či, že 

operujete de ťmi pretože, že aj táto mater, aj, aj, aj 

hudobná škola má malé deti.  

A zárove ň nikto nepovedal, že tie deti z materskej 

školy chceme niekde vyhodi ť na ulicu. Ja pokia ľ mám 
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informácie, tak dokonca, ako som už povedal, hudobn á škola 

urobila svojim, svojim spôsobom ur čitú nadprácu a ukázala 

na nieko ľko priestorov, kde by, kde by tých sto detí mohlo 

byť a zatia ľ sa ni č nedialo.  

Preto sa bojím, že či ďalšie pred ĺženie o ďalší rok 

proste prinesie nejaký výsledok. Pretože hovorím, s ám som 

svedkom toho a všetci sme tu svedkom toho, že už to  tu 

predlžujeme, v podstate už to tu riešime dva roky. 

Takže neviem, pre čo toto riešenie a pre čo sa tieto,  

pre čo sa tieto záležitosti čo sa týka pozemkov a podobných 

vecí neobjavili už pred rokom. Dobre, niekedy to ne vyjde, 

ale napriek tomu si myslím, že, že keby sme tú zmlu vu 

neschválili, (gong) tak by sa vyvinul ove ľa vä čší tlak 

a muselo by sa proste, muselo by sa nájs ť riešenie. 

A tým nechcem vyhodi ť tie malé deti na ulicu 

samozrejme. 

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: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ako ten, ktorý má v portfóliu povinností na Starom 

Meste materské školy, samozrejme viem, že materské školy, 

by som povedal, sú v rangu priority povinnos ťou. 
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Základné umelecké školy sú ve ľmi významné a preto som 

bol prekvapený, ke ď som sa dozvedel, že v niektorých 

mestských častiach za čína konflikt a za čínajú a to, to ste 

zmienili vo svojom vystúpení, robi ť na tie ZUŠ-ky ramená. 

Ku cti Starého Mesta musím poveda ť, že si svoje ZUŠ-ky 

alokované v našich školách vážime, urobíme všetko p re to, 

aby sme pre ich fungovanie v tých školách urobili t ie 

najlepšie možné podmienky a rozhodne ich nemienime zdiera ť. 

Iná vec je samozrejme to, že ak teraz pred ĺžime zmluvu 

na, o ďalší rok, tak sa stane to, že síce bude možno menší  

tlak, ale je na nás, na zastupite ľstve aj na školskej 

komisii, aby robila nie čo také,(gong) ako kontrolné dni. 

Teda, aby sme sa starali o to, ako sa ten problém r ieši 

a vyvíjali kontinuálny tlak, aby sme o rok mohli po veda ť, 

že problém je vyriešený. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskutuje pán starosta Šramko. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne. 

Ja len pretože pán Len č povedal, vyzýva starostov, 

chcem poveda ť, že v čera sme schválili na mimoriadnom 
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zastupite ľstve pred ĺženie nájmu  len preto, že bývajú 

niekedy také všete čné otázky. 

Bohužia ľ, zdvihli sme nájom tridsa ťnásobne. Z jednej 

koruny na jedno Euro. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi starostovi za jeho vystúpenie. 

Chcem vás informova ť, že sa do diskusie prihlásila 

pani riadite ľka Miklovi čová a pán František Ďuria č, ktorý 

je členom školskej rady na Základnej umeleckej škole. 

Prosím, prosím budeme hlasova ť o tom, či umožníme 

vystúpi ť týmto dvom žiadate ľom. 

Prosím, keby ste to urobili zdvihnutím ruky  

a odsúhlasili to vystúpenie. 

(hlasovanie) 

Veľmi pekne ďakujem. Dávam slovo pani Miklovi čovej. 

Pani riadite ľka, máte tri minúty tak, ako to stanovuje 

náš rokovací poriadok. 

Nech sa pá či. 

Občianka   Mgr. Anna Miklovi čová, riadite ľka Základnej 

umeleckej školy Exnárova 6:  

Ďakujem pekne za umožnené vystúpenie. 
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Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, dovo ľte, aby som možno len dvomi otázkami 

ozrejmila situáciu oh ľadne Základnej umeleckej školy 

Exnárova. 

Chcela by som, pán primátor, sa Vás opýta ť, ke ďže aké 

máme my záruky, ke ď pán poslanec Pekár verejne deklaruje, 

že budeme môc ť na detašovaných pracoviskách za tých istých 

podmienok existova ť, ke ď jedenásteho na mestskej rade som 

hovorila o problémoch aké máme s elokovanými pracov iskami, 

čiže doteraz s týmito detašovanými pracoviskami. 

Môžem vám hne ď predloži ť dôkaz. Mám tu úplne čerstvú 

nájomnú zmluvu so Základnou školou Ostredkovou, kto rá nám 

predkladá nájomnú zmluvu za nájom, teda nájom za tr i Eurá 

na hodinu plus teda služby spojené s nájmom. Takúto  zmluvu 

nám predkladá Základná škola Drie ňová. 

Máme tu so Základnej školy s Mierovej, že nám teda 

nemôžu pred ĺži ť tieto priestory.  

To znamená, že jedenásteho som Vás a teda všetkých na 

to upozornila a k dnešnému d ňu sa absolútne ni č nezmenilo. 

Možno, že sa zmenilo len to, že pani riadite ľka s materskej 

škôlky zatelefonovala v pondelok, že teda dôjde k z mene, že 

možno teda nám tú zmluvu prenajme, ale zatia ľ teda nemáme 

absolútne ni č. 

Takže, ja by som len toto chcela. 

Nakoniec, sám ste povedali, že teda pokia ľ nebudú 

splnené tieto podmienky, ten materiál nebude predlo žený.  
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K dnešnému d ňu naozaj ni č sa nestalo. Môžem vám to 

predloži ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani riadite ľka, za Vaše vystúpenie. 

Ako ďalší vystúpi pán František Ďuria č. 

Nech sa pá či, prosím, máte slovo. 

Občan   František Ďuria č:  

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, už tu odznelo všetko, tak by som si tak p ovedal, 

čo už, aspo ň vás pozdravím.  

Sme sa nedávno videli, pán primátor. Dali ste mi 

čestné uznanie ako u čite ľovi. Prepá čte mi, že budem trošku 

sarkastický. Dúfam, že ste to nemysleli, že už nebu deš u či ť 

na Exnárovej, tak ti dám to čestné uznanie. 

Som tu preto, aby som na vás apeloval, lebo vy ste 

vlastne elita Bratislavy. Vás si vybralo hlavné mes to. 

Neprehadzujte si tento horúci zemiak už roky. Ako t o 

povedal pán poslanec Greksa.  

Nehovorte, ako povedal pán poslanec Pekár, všetko j e 

zariadené, ke ď papier hovorí nie čo iné, maily. Bu ďme 

normálni, bu ďme féroví. 

Viete v divadle, keby sme takýto boli, tak by ni č 

nefungovalo. Ja som tu mal absolventský koncert 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 61 

v osemdesiatomšiestom. Potom nieko ľko koncertov a ocenenia 

a zrazu tu stojím ako ob čan, ako pedagóg zárove ň ZUŠ 

Exnárovej a pýtam sa pre čo?  Ke ď nemáte iné, vä čšie 

problémy?  

Ako toto si pohadzova ť a vali ť pred sebou už tri, či 

štyri roky? 

Veď Bratislava má ove ľa vä čšie problémy.  

Vy hovoríte, pán primátor, sto detí a rodi čia prídu. 

My sme sem mohli tisíc sto donies ť. Ani by sa sem 

nezmestili. To Vás neobvi ňujem, ja len konštatujem. 

Sa nad tým zamyslime, v akej dobe žijeme? 

Poviete, podpíšte, lebo sto detí chcete vyhodi ť. Ale 

štyristo ďalších ohrozených. Matematika nepustí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: po čuť ve ľmi ve ľký, búrlivý potlesk) 

Dve ďalšie vystúpenia. 

(poznámka: potlesk pokra čuje) 

Dve ďalšie vystúpenia majú pani poslanky ňa Ondrišová. 
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JUDr. Júlia   O n d r i š o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem  za slovo. 

Ja by som na margo toho, čo tu povedala pani 

riadite ľka o mestských častiach kde teda kompetentní nemajú 

záujem alebo neviem, či to nie je záujem, alebo z akého 

dôvodu. 

Ja som ve ľmi prekvapená, že nechcú uzatvori ť tieto 

zmluvy alebo dávajú nejaké iné podmienky, ktoré sú pre 

tento uš ľachtilý, vysoko uš ľachtilý zámer základných 

umeleckých škôl, ktoré teda ja úplne na tisíc perce nt 

podporujem, ja tomu nerozumiem. 

Dávam príkladom našu malú mestskú časť Lama č, ako 

hovoril už pán starosta, kde my absolútne nemáme ži adny 

problém. My sme š ťastní, že tam máme základnú umeleckú 

školu, že nieko ľko stovák detí má kam chodi ť poobede, nehrá 

počíta če a nie je na iPhonoch a facebookoch a môže sa 

venova ť tejto vysoko uš ľachtilej činnosti, ktorá je by som 

povedala, jedným z pozostatkov spred 89 roku. 

A mali by sme si to ve ľmi, túto inštitúciu váži ť, 

pretože krajiny, ktoré sú na západ od nás takúto, t am deti 

takúto možnos ť nemajú. Tam sa všetko musí tvrdo zaplati ť. 

Hovorím, sú to tisíce detí, ktoré, ktoré tam môžu c hodi ť. 

Za prijate ľné peniažky môžu svoj umelecký talent rozvíja ť. 

Čiže pre m ňa je to nepochopite ľné ak sa akéko ľvek 

prekážky majú tejto činnosti klás ť. 

Ďakujem. 

(poznámka: ve ľmi búrlivý potlesk a súhlasné výkriky) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou... 

(poznámka: súhlasný potlesk a výkriky pokra čujú) 

Faktickou poznámkou reaguje pán starosta Šramko. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel len poveda ť, ak to niekto nepochopil, 

že to jedno Euro je u nás za celý objekt. 

A medzi časom som si overil aj u našej pani riadite ľky 

základnej školy, takisto ten prenájom je jedno Euro  za celý 

objekt, teda to, ktorý využíva základná škola na, t eda 

pardon, ZUŠ-ka na základnej škole. Čiže platia sa nejaké 

energie, ale je to symbolické jedno Euro za všetky 

priestory (poznámka: nie je rozumie ť, lebo zárove ň hovorí 

primátor). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta, schva ľovali ste ho v zastupite ľstve? 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Drozd je prihlásený. 

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

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, máme tu návrh uznesenia kde sa  

nahrádza text „od 1. 11. 2011 do 30. 6. 2013“ za in ý dátum. 

Aj pod ľa tohto dátumu vidíme, že v podstate pred dvomi 

rokmi sa schva ľovala zmluva nájomná a za tento čas sa ni č 

nespravilo.  

My dávame ďalší čas, ale ja, nie že mám obavu a bojím 

sa. Ja to viem, že za tento čas sa zase ni č nespraví. A to 

viem pod ľa práce, naozaj, pána Pekára v Ružinove, lebo toto 

je výsledok nekompetentnosti. On rieši základnú ume leckú 

školu, ale má rieši ť materskú školu. Tu si pomýlil úplne 

úlohy. 

Naozaj, ja som si vedomý toho, že mestské časti 

a samozrejme, aj v ďakabohu tých detí je v dnešnej dobe 

viacej, tá popula čná krivka v mestských častiach stúpa.  

A samozrejme musíme sa pozrie ť na to, ako zase 

nekompetentne naši predchodcovia rozhodovali, ke ď materské 

školy, objekty materských škôlok dokonca predávali.  

A zrazu, zrazu je tu nedostatok.  
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S týmto sa musíme samozrejme vysporiada ť, ale ako sme 

aj, ja som zárove ň podpredsedom Rady školy na Základnej 

umeleckej škole Exnárova a samozrejme na tejto Rade  sme 

hľadali a dával som aj ja podnety, ako rieši ť túto 

situáciu. 

A naozaj, ve ď minule som to tu pre čítal. Sú možnosti 

ako rieši ť priestory materskej školy.  

Čiže aj z tohto materiálu, ke ď si pozriete tú genézu, 

alebo tie návrhy, čo mesto navrhuje, tak sa splní iba 

nejaký prvý bod, pred ĺži nájomnú zmluvu, ale všetky ostatné 

body sú, sú v podstate neriešite ľné, lebo pozemky na 

Základnej umeleckej škole sú v súkromných rukách. A  ke ď je 

vy číslená suma  1.375.000,00 Euro za jeho odkúpenie, t ak 

tam nemôžeme stava ť žiadne prístavby, lebo nemáme vz ťah 

k pozemkoch, k pozemku a takéto peniaze v rozpo čte 

nenájdeme. 

Čiže naozaj, nalejme si čistého vína a povedzme si čo 

je reálne a čo nie je reálne. 

Takže, ja naozaj si myslím, že na ťahu je Ružinov 

a ten by mal si vyrieši ť svoje veci oh ľadom materských škôl 

a nerieši ť stále a donekone čna základnú umeleckú školu. 

Základná umelecká škola je vyriešená, je vyriešená 

ešte v minulom volebnom období zverovacím protokolo m, kde 

tu ten zverovací protokol bol schválený. Na základe  

predloženia primátora pána Ďurkovského a schválený 

zastupite ľstvom, kde malo vä čšinu SDKÚ, KDH. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 66 

Tak ja nechápem tento obrat.  

Tak sa s tým vysporiadajme a riešme veci. Nie 

odkladaním z roka na rok a hádam to nejako prejdeme  toto 

volebné obdobie, len aby bolo všetko tak a nemusel som sa 

pohnú ť zo stoli čky. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne , pán poslanec. 

Na Vaše vystúpenie chce reagova ť pani poslanky ňa 

Dyttertová. 

(poznámka: ve ľký potlesk pokra čuje) 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Na margo toho, čo ste povedali, pán poslanec, musím, 

musím zareagova ť, pretože v minulom volebnom období som 

bola za to, aby sa zverila budova základnej umeleck ej 

škole.  

Bola som si pozrie ť. V katastrofálnych podmienkach sa 

tam vyu čovalo už vtedy. Bolo to nedôstojné tej tisícky 

detí, ktoré tam chodia.  

Ja presne súhlasím s tým, čo povedala pani poslanky ňa 

tuná predo mnou. 
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A vtedy ste Vy boli starostom a boli sme aj za Vami  

a chceli sme a mysleli sme si, že škôlku budete rie ši ť Vy 

a Vy ste vtedy mali všetky možnosti, aby ste škôlku  

riešili. 

My sme riešili našu mestskú základnú umeleckú školu , 

aby skuto čne pani riadite ľka dostala vo ľné ruky v tom, aby 

mohla školu zve ľadi ť a da ť do stavu, ktorý (gong)by bol 

ozaj dôstojný pre výuku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ďalšiu faktickú poznámku má pán poslanec a starosta 

Pekár. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne pán primátor. 

Ja budem pokra čova ť v svojej, v svojej predre ční čke 

a zacitujem list, ktorý bol napísaný 2. 12. 2009. A si viete 

kým, mojim predchodcom, kde hovorí, že „v sú časnosti nie je 

možné s dôvodu výrazného nárastu po čtu detí vo veku 

predškols, predškolskej výchovy aj vzh ľadom na po čet 

neuspokojených žiadate ľov akceptova ť Vami predložený návrh, 

to je zverenie tejto budovy Základnej umeleckej ško ly. 

V tomto školskom roku sme nemohli umiestni ť z kapacitných 

dôvodov štyristošes ťdesiat ťsedem detí, čo vyvolalo nemalý 
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negatívny ohlas rodi čov detí. Vami navrhované riešenie by 

znamenalo vyvolanie ďalších emócií a záporných ohlasov.“ 

Dnes sme toho svedkami od roku 2008, kedy naozaj te nto 

problém kvasil, kvasil. Možnože dnes už tak vykvasi l, že je 

najvyšší čas to rieši ť. 

My sme s pánom primátorom navštívili základnú umele ckú 

školu a materskú (gong) školu a dohodli sme sa. Doh odli sme 

sa za prítomnosti zástupcov základnej umeleckej ško ly, 

materskej školy, rodi čov oboch, oboch subjektov, že 

pred ĺžime nájom o rok a musíme nájs ť riešenie. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na faktické poznámky reaguje pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Samozrejme, to bola doba. Ale pozrite si, kedy bol 

zverovací protokol podpísaný. V roku 2010. A ja som  vtedy 

pána Ďurkovského, primátora, žiadal, aby adekvátne 

priestory dal mestskej časti.  

Mohol ich da ť. Rušil centrum vo ľného času hne ď kúsok 

odtia ľ. Ale, zastupite ľstvo ho prenajalo cirkevnej 

materskej škole. Nedalo ho, nedalo ho mestskej časti tak, 

ako sme žiadali.  
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A samozrejme, ja som mal po Vás, Vy ste boli poslan com 

za Kubovi ča, za pána Kubovi ča za SDKÚ, ke ď ste popredali 

a poprenajímali ste objekty materských škôl.  

Čiže ja som sa musel vysporiada ť najskôr s tým, že 

zruším nájomné zmluvy, ktoré ste Vaše zastupite ľstvo na 

Ružinove na čele s pánom Kubovi čom podpisovali a predávali 

ste tieto budovy. Tak mi nerozprávajte takéto hlúpo sti. 

A mali ste od dvetisícdesiateho, ke ď je podpísaný 

zverovací (gong) protokol mali ste dos ť času na to, aby ste 

to vyriešili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalšia prihlásená je 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, možno ste si nevšimli tú drobnos ť, 

ktorá bola spomenutá, že pozemky v areáli patria sú kromným 

osobám. A z toho vyplýva, že to je neperspektívne ú zemie aj 

pre základnú umeleckú školu na akýko ľvek rozvoj a materská 

škola teda tiež asi tam bude len prežíva ť z milosti 

súkromných vlastníkov. 

A pravdepodobne budeme musie ť, ak teda pred ĺžime teraz 

nájom základnej, pardon, materskej škole, po čas toho roka 
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rieši ť nie len problém materskej školy ale možnože aj 

základnej umeleckej školy.  

A to je novinka, pretože naozaj sme doteraz nevedel i, 

že areál vlastní súkromník, alebo viacerí súkromníc i a ak 

nemáme vz ťah k pozemku, tak tam sa nedá stava ť, tam sa nedá 

pristavova ť bez toho, aby sme získali súhlas vlastníka 

a možnože tam sú niektorí vlastníci aj neznámi. A n ebudeme 

mať možnos ť od koho si získa ť ten súhlas. 

Čiže, pod ľa môjho názoru, po čas toho roka budeme 

hľadať priestory aj pre základnú umeleckú školu.  

Nakoniec nie čo z toho sa už uskuto čnilo, že mestská 

časť ponúkala nejaké priestory v základnej škole, ktorá  

momentálne funguje, ale teda ponúkli asi nevhodné 

priestory. Takže bude treba h ľadať vhodnejšie priestory, 

ale ja by som odporú čala, aby sme sa trošku zamysleli aj 

nad nejakým alternatívnym riešením.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán  poslanec Drozd. 

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

Pani Kimerlingová, Vy ste námestní čka zodpovedná za 

financie. 
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Toto nie je neznáma vec, že tieto pozemky vlastnia 

súkromníci. Ve ď to je dávno známa vec. A samozrejme, 

pozemky pod budovami sú mesta. Tie pozemky sú iba m imo. 

Tak si to prosím Vás pozrite, naštudujte, ve ď ste 

námestní čka. Tak venujte trochu viacej času tým materiálom. 

Ďakujem. 

(poznámka: súhlasný výskot a potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jen čík.  

Nech sa pá či. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ešte by som doplnil. Zo zákona sú vlastníci povinní  

strpie ť vecné bremeno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa, mám pocit, že tá červená tam 

svieti pretože ste už dva krát diskutovali. 

(poznámka: zo sály sa ozvalo „raz“) 

Aha, čiže raz ste diskutovali, takže ešte máte právo 

na druhé vystúpenie pod ľa rokovacieho poriadku. 

Slovo má pán poslanec Greksa. 

Neviem, akože, to svieti, ale diskutoval iba raz. 
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Pán poslanec, nech sa pá či. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Posledných pár re čníkov. Chcem im po ďakova ť, že sme 

teda mali exkurziu do politickej histórie našej, ne dávnej. 

Je to fajn, ale mali by sme pristúpi ť k meritu veci 

a mali by sme odhlasova ť alebo neodhlasova ť túto nájomnú 

zmluvu. 

Ja som, opakujem ešte raz, už mi to leze na nervy 

proste stále odtlá čať tento problém, odtlá čame strašne ve ľa 

problémov, úplne iných, vä čších, skúsme vyrieši ť aspo ň 

tento problém teraz, aby človek mal pocit, že aspo ň na 

nie čo je tu užito čný. 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, to rozhodovanie, ktoré dva rozmery. 

Ten jeden rozmer vyslovila pani riadite ľka 

Miklovi čová.  

My chceme pred ĺži ť za rovnakých podmienok, aké mala tá 

materská škola doteraz a o čakávame reciprocitu z druhej 

strany. Pán starosta Pekár tu dal verejný prís ľub, že sa to 

stane. 
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To znamená, bude treba stiahnu ť tie návrhy zmlúv, 

ktoré dostala pani riadite ľka a schváli ť v zastupite ľstve 

teda rovnaké podmienky tak , ako si to pán starosta  pred 

chví ľou povedal. 

Druhá možnos ť je dnes nerokova ť o tom materiáli 

a rokova ť o ňom za čiatkom júna a poveda ť, že sme si 

vyriešili vzájomné vz ťahy, to znamená miestne 

zastupite ľstvo schválilo prenájom pre našu ZUŠ-ku a my 

schválime prenájom pre materskú školu Bancíková, ab y sme 

mali istotu, že všetko je tak, ako má by ť. 

Máme tieto dve možnosti. To znamená, že si povieme,  že 

to dotiahneme do úspešného konca. 

Ten druhý problém, ktorý máme je vyrieši ť lokalizáciu 

tých škôl je také, že to sa nedá vyrieši ť len jedným 

hlasovaním. Na to naozaj treba čas.  

My sme povedali, že na tom budeme pracova ť tak, ako to 

tu vyslovil pán starosta. 

V tejto chvíli rozhodujeme o nájme,  o tom, či budeme 

mať vz ťah usporiadaný od 1. 7. na celý školský rok. 

Čiže, prosím zvážte aj tieto aspekty. Ja som 

pripravený vám da ť na hlasovanie ten materiál s tým, že 

beriem ve ľmi vážne prís ľub, ktorý dal pán starosta Pekár. 

Pokia ľ zistíme, že je to inak, ešte stále sa môžme k veci am 

vráti ť, pretože predlžujeme od 1. 7.  

To znamená, ako? 
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Ja si myslím, že nemáme dôvod poveda ť, že neveríme to, 

čo nám tu pán starosta s ľúbil. Ja by som tam nechcel ís ť, 

pretože to si nemyslím, že je cesta, ktorá by budov ala 

dobré vz ťahy medzi mestom a mestskými časťami. Ale ur čite 

vás budem o mesiac informova ť o tom ako tá vec dopadla vo 

vz ťahu k základnej umeleckej škole a jej elokovaným 

pracoviskám.  

Pretože to slovo tu padlo a je ve ľmi dôležité, aby sme 

vzájomne držali v tomto prípade slovo, pretože inak  

problém, ani ten celkový nevyriešime. 

Pán poslanec Drozd má faktickú poznámku. 

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

Ďakujem. 

Naozaj to slovo padne, padne aj na rade a zistíme, že 

tomu slovu nemôžme veri ť. Že sa nie čo povie, síce nie na 

mikrofón, ale všetci to po čujú a zistíme, že to nie je 

pravda. Že nás pán Pekár zavádza, že nás klame.  

A jak môžme teraz veri ť tomuto prís ľubu. A ke ď ho teda 

aj dodrží, ke ď ho dodrží. Pán primátor, ja si myslím, že 

ruka v ruke musí ís ť naozaj to riešenie. Ale normálne 

riešenie. Nie že pán Pekár povie, že ste sa dohodli . Ale na 

čom  ste sa dohodli? Ve ď ja som na tej základnej umeleckej 

škole aj na Borodá čovej aj na materskej škole bol takisto 

ako podpredseda Rady školy. 
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Tam žiadne relevantné riešenie nebolo. To sa 

rozprávalo iba: Tu sa postaví prístavba, tu sa toto , bez, 

bez vz ťahu, bez toho, čo hovorí územný plán.  

To sa len tak povedalo. To neni riešenie. Tu musí 

prís ť normálne (gong), konštruktívne riešenie. A samozre jme 

aj finan čne podložené, že je to realizovate ľné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Pekár. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne, za slovo, pán primátor. 

Pamätám si ve ľmi dobre to stretnutie kde sme sa 

dohodli. Pán primátor predloží materiál do zastupit eľstva 

kde bude pred ĺžený nájom o jeden rok a budeme h ľadať 

riešenie.  

To riešenie nebolo len nadstavba alebo prístavba. T o 

riešenie bolo aj ponuka mestskej časti jedno poschodie na 

Základnej škole Borodá čova. Dobre, zatia ľ je to odmietnuté. 

Povedali sme si aj ďalší krok. Že sa urobí štúdia 

finan čnej návratnosti, respektíve finan čnej výhodnosti tej, 

ktorej ponuky. Nadstavba, prístavba, prenájom celéh o 

poschodia v Základnej škole Borodá čova, kde mestská časť 

zrekonštruuje na vlastné náklady celé poschodie pod ľa 

potreby základnej umeleckej školy.  
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Je tam po číta čová miestnos ť, ktorá môže slúži ť ako 

grafické štúdio alebo grafická trieda na výu čbu. 

Keď nie je vhodné tretie poschodie, môžme ís ť o jedno, 

dve poschodie nižšie tak, aby tie metre štvorcové s edeli. 

Ak ani toto nebude možné a akceptovate ľné zo strany 

hlavného mesta, nájdeme aj iné riešenie a to riešen ie musí 

byť kone čné do dátumu, ktorý je predložený v materiáli, 

alebo ktorý je napísaný v materiáli a to je 31. 8. 2014. 

Tak sme sa dohodli na tom stretnutí, ktoré bolo 

niekedy pred pár mesiacmi na týchto školách, ktoré boli 

spomínané. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Drozd faktická. 

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

Ďakujem. 

Veď sám to hovoríte, vidíte. Bolo odmietnuté. 

Takže o tej Borodá čovej, základná umelecká škola to 

hneď odmietla. Proste, tie priestory nie sú vhodné na t o, 

aby tam fungovala základná umelecká škola. 
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Ďalšie tie návrhy, prístavby, naozaj to bol len taký  

výstrel do tmy, lebo nevedeli vz ťah k pozemkom. A sa to 

potvrdilo v tom materiáli, že sú to súkromné pozemk y. 

Čiže naozaj pán Pekár, riešte materskú školu. Riešte  

priestory materskej školy.  

Máte na Štrkovci ve ľké priestory, kde je Ob čianske 

združenie Hojdana. Tá má v zmluve, že ke ď mestská časť bude 

mať nedostatok miest pre materské školy, sú povinní uv oľni ť 

tieto priestory. 

Oni sú v priestoroch iba na prízemí. Celé vrchné 

poschodie bol vo ľné. Takže tie priestory sa dajú nájs ť. 

A poprosím Vás, (gong) Vy riešte otázku materskej 

školy, nie základnú umeleckú školu. 

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte sa prihlásil pán poslanec (poznámka: potlesk 

pokra čuje) ešte sa prihlásil pán poslanec Nesrovnal. 

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

Vážený pán primátor, ke ď sledujem tú diskusiu, tak 

dochádzam k záveru, že si nie som istý, že toto je 

materiál, zrelý na rozhodnutie teraz. Je to tak kon fliktná 
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situácia, že by ste to asi nemali necha ť rozhodova ť 

poslancami.  

A pokia ľ ste Vy nazna čili, že ešte existuje možnos ť 

rokova ť mesiac a doplni ť tie veci o, o jednozna čné plány 

a jednozna čnejšie vyjadrenia, tak Vás o ňu žiadam. 

Stiahnite to a využite ten mesiac na to, aby sme tu  my 

nemuseli rieši ť tie konflikty.  

(poznámka: potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

(poznámka: potlesk pokra čuje) 

Pokia ľ je takáto vô ľa medzi vami poslancami, tak si 

myslím, že to môže by ť cesta, pretože to bude znamena ť pre 

nás signál, že máme jednak dorieši ť veci okolo tých 

alokovaných pracovísk. To je ten aktuálny a horúci problém, 

ktorý musí urobi ť miestne zastupite ľstvo Ružinov a budeme 

hľadať odpove ď aj na otázku, čo teda by mohlo by ť to trvalé 

riešenie, aby sme ho minimálne zapísali do materiál u ako 

záväzok mesta.  

A na druhej strane záväzok mestskej časti, lebo taká 

bola naša dohoda, že sa na tom riešení budú aj fina nčne 

podie ľať obidve strany, teda aj Ružinov aj mestská, teda 

mesto aj mestská časť. 
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Čiže na základe tohto stanoviska, ja som povedal, že  

máme dve možnosti, bu ď rozhodnú ť alebo stiahnu ť a po čkať 

jeden mesiac, s ťahujem materiál pod bodom číslo jeden 

s tým, že budeme o ňom rozhodova ť 6. júna. 

Uzatváram teda rokovanie o tomto bode, pretože nemá me 

možnosť hlasova ť. 

 

 

BOD 1B INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 

3. 2013 A NIEKTORÝCH UZNESENÍ SO 

SPLATNOSŤOU K 30. 4. 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prejdeme na ďalší bod programu a to je bod číslo jeden 

pôvodného zastupite ľstva alebo pôvodnej pozvánky. 

Informácia o plnení uznesení mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spla tných 

k 31. 3. 2013 a niektorých uznesení so splatnos ťou 30. 4. 

2013. 

Pán riadite ľ magistrátu, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 
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Tento materiál bez úvodného slova. 

(poznámka: po čuť hovor zo sály, nie je rozumie ť) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To už sme riešili, to už sme odhlasovali. 

Nula. 

Prosím, otváram diskusiu k bodu 1A, to znamená 

k materiálu, alebo 1B skôr, lebo jeden A navrhol pá n 

poslanec Šov čík. Ja som to pojal, že toto je prvý a jeden 

A bude druhý, čiže toto je riadny bod jeden, alebo jeden B, 

ak chcete.  

Čiže diskutujeme o uzneseniach zastupite ľstva.  

Hlásia sa do diskusie dvaja poslanci. 

Pán poslanec Šindler ako prvý. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa chcel pozrie ť na bod A5 splnené úlohy, 

kde pod uznesením číslo 848/2012 máme uznesenie, aby 

primátor hlavného mesta oslovil príslušné orgány št átnej 

správy oh ľadne riešenia po ľovného revíru na ostrove Siho ť 

a vytvoril tlak na jeho zrušenie. 
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Máme ho medzi splnenými úlohami a myslím si, že tým  

listom z 15. marca, ktorým ste sa obrátili na prísl ušný 

orgán ešte nemáme splnenú túto úlohu.  

A týmto pádom, keby sme ho tadia ľto prešli, tak nám to 

nabudúce vypadne a nedostaneme sa k žiadnemu výsled ku. 

Čiže by som chcel poprosi ť predkladate ľa tohto 

materiálu, pána inžiniera Gajarského, aby to dal do  

priebežne plnených úloh, aby sa nám to nevytratilo stadia ľ 

a aby sme sa dozvedeli, že ako to naposledy dopadlo . 

Lebo ke ď sa nedostaneme k výsledku, tak sme vlastne 

ni č neurobili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, potom navrhujem skôr to, aby sme ho d ali 

s iným dátumom.  

Ak ho dáte s dátumom 30. 4., lebo teraz je 31. 3.  

Preto sa tu objavil. List sme poslali, čakáme na odpove ď 

pána ministra. Predpokladám, že ju v priebehu apríl a 

dostaneme a o mesiac, ke ď budeme spolu rokova ť, budeme 

odpočtova ť 30. 4. 

To len navrhujem Vám, aby ste navrhli zmeni ť dátum pri 

A5. 
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Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

(poznámka: hovor v sále bez mikrofónu, nie je 

rozumie ť.)2013. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, keby ste to takto zapísali kolegyne 

z organiza čného do uznesenia, že pri A5 sme nekonštatovali 

splnenie, ale zmenu dátumu. 

Síce list bol poslaný, ale je to len A), treba pove dať 

aj B), to znamená výsledok toho rokovania. 

Prosím, konštatujem, že sa nikto ďalší do tohto bodu 

neprihlásil. 

Dávam 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: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené predkladate ľom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

S tou zmenou ktorú teraz pán poslanec predložil. Ja  si 

ju osvojujem, ja jej rozumiem.  
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Čiže preložíme splnené uznesenie číslo A5, lebo iné 

číslo, áno 848/2012 je zaradené medzi splnené. Pán p oslanec 

navrhol, aby sme mu zmenili dátum, čiže bude v tej  kolonke 

kde sa mení dátum, s dátumom 30. 4. 

To bol návrh pána poslanca. Ja s tým súhlasím, čiže to 

netreba hlasova ť. 

S touto zmenou budeme hlasova ť o celom uznesení. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujete. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 1A NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 

MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo 1A zaradený na návrh pána poslanca Šov číka 

je Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 
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Prosím, pán poslanec, keby ste uviedli materiál. Vy  

ste to už stru čne urobili. 

Pán poslanec Šov čík má slovo na to, aby uviedol 

materiál 1A. 

Nech sa pá či. 

Musíte sa zrejme prihlási ť pán poslanec.  

Aha, nemôžte. 

Prosím, keby ste vypli tú obrazovku, lebo pán posla nec 

sa nemôže prihlási ť a potom mu ani nemôžem udeli ť slovo. 

Sme v bode 1A.  

Pán poslanec Šov čík má slovo na udelenie materiálu. 

Nech sa pá či. 

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

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám návr h 

na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v roku 2013.  

V závere minulého roka sme schválili na výstavbu 

protihlukovej steny pri Katedrále Svätého Martina 8 0.000,00 

Eur, ktoré boli aj poukázané na ú čet Generálneho investora 

Bratislavy, ktorý bude túto stavbu realizova ť. 

Žia ľ v tohtoro čnom rozpo čte tieto peniaze nie sú 

napísané, preto je dôležité ich tam zapísa ť a preto dávam 

návrh uznesenia, ktoré znie: 
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje zmenu rozpo čtu hlavného  mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2013: 

Po prvé: zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 2, 

podprogram 2.1, nový projekt 2.1.1 Hluková bariéra na 

Staromestskej ulici. Dop ĺňam oproti písomnému vo výške 

80.000,00 Eur. To som tam zabudol. 

Po druhé: použitie rezervného fondu vo výške 15.000 ,00 Eur 

na krytie kapitálových výdavkov na hlukovú bariéru na 

Staromestskej ulici. 

Po tretie: Použitie fondu na podporu rozvoja telesn ej 

kultúry vo výške 65.000,00 Eur na krytie kapitálový ch 

výdavkov na revitalizáciu štadióna na Harmincovej u lici.  

To znamená, že 80.000,00 na protihlukovú bariéru 

z tohtoro čného rozpo čtu. Bude vyskladaná z dvoch súm, 

z pe ňazí, ktoré boli pôvodne ur čené na revitalizáciu 

štadióna na Harmincovej, z bežných príjmov. Tieto s a 

využijú z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry . 

A zvyšných 15.000,00 sa použije z rezervného fondu,  pri čom 

pri závere čnom ú čte za minulý rok sa uzavrie aj rezervný 

fond. 

Toto nám umožní. Preto robím tento návrh na zmenu u ž 

teraz, aby Generálny investor Bratislavy mohol čo 

najrýchlejšie vypísa ť verejného obstarávate ľa na dodávate ľa 

stavby, aby sa táto mohla zrealizova ť v letných mesiacoch. 

Aby sme nemuseli čaka ť.  
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Keby sme to urobili pri plánovanej zmene rozpo čtu na 

júnovom zastupite ľstve, alebo pri Závere čnom ú čte za rok 

2012, aby sme nemuseli čaka ť na júnové zastupite ľstvo a tým 

pádom by sa tá realizácia stavby mohla posunú ť až na 

september, október, kde opätovne hrozí, že by mohol  prís ť 

sneh a tým pádom by to bolo ďalšiu zimu nerealizovate ľné. 

Čiže vás žiadam o podporu tohto materiálu, aby sme 

vlastne doriešili len to, o čom sme už v novembri minulého 

roku rozhodovali ako o merite veci. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som doplnil to, čo som hovoril, čo mala Jarka 

teda nejaké poznámky o tom, pani poslanky ňa. Pani 

poslanky ňa poznámku, že aby sa prostriedky, ktoré boli 

vy členené na budovanie záchytných parkovísk, aby tam 

zostali tieto prostriedky. 

Ja hovorím len to, že táto zmena, ktorú navrhujem z ase 

ja, ktorú by sme mohli vynecha ť v rámci mestského 

zastupite ľstva, že by to nešlo cez mestské zastupite ľstvo. 

My by sme naspä ť tie prostriedky do týchto dobudovania 

záchytných parkovísk dali pri závere čnom ú čte. 
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Pretože tie prostriedky, ktoré sú, my sme ich tam 

poslali 31. 12. 2012. Oni sú ako nevy čerpané kapitálové 

výdavky, takže tam tie peniaze sú. 

Len na to, aby sme ich teraz museli, mohli minú ť, by 

sme to museli v rámci GIB-u urobi ť cez zmenu rozpo čtu. 

Ja hovorím, že takouto zmenou, akú som popísal, ted a, 

že by sme to presunuli  v rámci, v rámci progra, v rámci 

kapitálových výdavkov v rámci GIB-u, by na to sta čilo 

rozhodnutie primátora. A my potom pri závere čnom ú čte 

v júni, by sme doplnili tieto prostriedky do progra mu 

Lepšie možnosti parkovania, prvok 2.6.2 Budovanie 

záchytných parkovísk.  

Takže takto by sme získali iba elegantným, elegantn ým 

spôsobom čas a mohlo by sa to realizova ť, mohla by sa 

realizova ť hluková bariéra a v rámci závere čného ú čtu by 

sme vrátili naspä ť prostriedky do 2.6.-ky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Hlási sa ďalej pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa priznám, že ke ď sme na konci roku, myslím 

v novembri alebo októbri decembri 2012, robili zmen u 

rozpo čtu z verejných toaliet v Devíne na túto protihlukov ú 
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stenu a tieto finan čné prostriedky vo výške 80.000,00 

koncom decembra prišli na ú čet GIB-u, myslela som si, že je 

to riešené spôsobom takým, ako sme 635.000,00 na cy klotrasy 

proste jednoducho dali na rok 2013. Myslela som si,  že to 

je proste ten istý spôsob. Preto mi je také dos ť nejasné, 

že pre čo sa s tým teraz zaoberáme. 

Myslím si, že aj tento návrh je realizovate ľný, ale sa 

zárove ň pýtam, alebo nemám vedomos ť, že by sme pokro čili 

v budovaní parkovacích miest a ke ď to dáme až na jún 

a vtedy sa až za čne, tak sa obávam, že sa do konca roka 

žiadne  parkovacie miesto neurobí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Rád by som sa vyjadril k tomu, čo pán kolega Šov čík 

navrhuje ako východisko pre riešenie výstavby tej 

protihlukovej bariéry. 

Chcem poveda ť, že som za, za to, aby sa tá bariéra 

postavila, len ma troška vyrušuje, vyrušuje to, že sa má 

bra ť z kapitoly, ktorá je ur čená pre STARZ, ktorú pán 

kolega Za ťovi č presadil do rozpo čtu. 
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Nevadilo by mi to, keby bolo zaru čené, že naozaj 

z toho fondu rozvoja športu tam tie peniaze prídu, ale mám 

isté pochybnosti, či v tom fonde to ľko pe ňazí je. A to by 

som poprosil odpove ď pána riadite ľa Gajarského, či sa to dá 

takýmto spôsobom realizova ť. 

Pán riadite ľ Chynoranský už má rozbehnutú tú, tú akciu 

na vyb.  

To, že sme neschválili tú celkovú sumu, ktorý na to  

bola treba viedlo k tomu, že sa musel da ť vypracova ť nový 

projekt, ktorý sa rozdelil vlastne na dve etapy a v  tej 

prvej etape sa mali minú ť tieto peniaze. Plus ešte nejaké 

ďalšie, ktoré STARZ k tomu chcel da ť, ale ak by teraz 

prišlo k tomu, že tie peniaze tam nebudú, tak tak c elé, 

celé to proste zakape. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dve faktické poznámky.  

Pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem. 

Presne tak. Ja, preto, preto by som chcel, aby sme to 

riešili spôsobom ako navrhujem ja. Takýmto spôsobom  by sme 

sa vyhli tým, že by sme vlastne nejakým spôsobom čahávali 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 90 

alebo čiahli rukou do tých rezervných fondov ur čené na to, 

čo ste spomínali. 

Toto riešenie, čo ja navrhujem je pod ľa mňa lepšie 

v tom, že teraz na, cez mestské zastupite ľstvo by sme to 

vôbec nemuseli rieši ť. Urobilo, urobilo by sa to zmenou 

v rámci, v rámci programov, v rámci GIB-u, na čo má 

kompetenciu pán primátor a následne v závere čnom ú čte by sa 

to vyriešilo tak, že. 

Tie peniaze naozaj tam sú na tom GIB-e, tam došli. Len 

to sa stalo, stalo sa to tak jednoducho, že ono to bolo 

zmenené v rámci rozpo čtu 2012. Peniaze boli poslané, bol 

tam, bolo to aj v rozpo čte, ale na rok 2013 to už 

v rozpo čte nebolo, no. 

Takže to by sme vyriešili v rámci závere čného ú čtu 

v júni. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Šov čík, faktická . 

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

No, ja len chcem na úvod poveda ť, aby sme nepoužívali 

slangové výrazy.  

Ja ne čachrujem s mestskými peniazmi, ale snažím sa 

dosta ť túto, tento kapitálový výdavok do rozpo čtu hlavného 
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mesta na rok 2013, aby tam bol zapísaný. A ten musí  by ť, 

výdavok musí by ť vždy krytý aj nejakým príjmom. Ke ď sme 

hovorili o revitalizácii štadióna na Harmincovej, t ak sme 

povedali v tohtoro čnom rozpo čte, že to budeme robi ť 

z bežných príjmov.  

Ja tvrdím, že tých 65tisíc môžme zobra ť z toho fondu 

telesnej kultúry a týchto 65tisíc z bežných príjmov  

použijeme na protihlukovú stenu a tých zvyšných 15t isíc, 

ktoré chýbajú do toho, tých osemdesiattisíc, proste   

zoberieme z rezervného fondu.  

Jednoducho tie peniaze fyzicky sú na GIB-e a dôleži té 

je ma ť pred o čami ten cie ľ. Že chceme postavi ť tú 

protihlukovú stenu. A ke ď ju chceme postavi ť v mesiacoch 

júl, august, tak Generálny investor Bratislavy musí  za čať 

verejné obstarávanie na dodávate ľa stavby, aby sme tú 

protihlukovú stenu, to tiež trvá nejaký čas, aby sme tú 

protihlukovú(gong)stenu nestavali v decembri ke ď bude 

sneži ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú. 

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

Ďakujem. 

Ja som nedostala odpove ď na moju otázku, že ke ď v júni 

fyzicky dáme peniaze na rozvoj parkovacích miest, či sa 

ešte postavia v tomto roku.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ani ja som nedostal odpove ď na moju otázku, či v tom 

fonde tie peniaze sú?  

Ja viem, že , že STARZ nevy čerpal nejaké prostriedky, 

ktoré tam boli naakumulované ale neviem  v akej výš ke to 

tam je. A to by som poprosil od pána riadite ľa Gajarského 

odpoveda ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To možno je skoro otázka na pána vedúceho finan čného 

oddelenia, pána Kotesa, aby povedal, že či máme v fonde 

telesnej kultúry peniaze. 

Priznám sa, že mne sa to riešenie, ktoré navrhol pá n 

riadite ľ zdá jednoduchšie v tom , že peniaze sú na GIB-e, 

dočasne ich použijeme z položky, ktorú máme na spusten ie 

protihlukovej steny. 
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My riešime, pani poslanky ňa, záchytné parkoviská v tom 

zmysle, že sme sa sústredili na Ružinov a Zlaté pie sky. 

Zistili sme, že v Zlatých pieskoch ve ľa nevieme urobi ť, 

lebo je to plocha alokovaná na pred ĺženie elektri čkovej 

trate. Naviac, v súkromných rukách. 

Čiže ten problém tam bol pozastavený. Ružinov sa rie ši 

a pripravuje na GIB-e, čiže tam to riešenie je možné ešte 

v tomto roku. 

A v súvislosti s parkovacou politikou sú pripravova né 

návrhy na mestských častiach na budovanie záchytných 

parkovísk, kde by bolo možné tie peniaze investova ť. Čiže 

od júna bude možné pusti ť sa týmto smerom a myslím si, že 

to, že to vieme zvládnu ť. 

Čiže to kratšie riešenie, peniaze, ktoré sú tam si 

rieši ť vo vnútri GIB-u a ne ťahať do toho fond telesnej 

kultúry, rezervný fond, to je snaha, o ktorú sa usi luje pán 

riadite ľ Gajarský. 

A myslím si, že to riešenie by mohlo by ť, ak by pán 

poslanec Šov čík súhlasil, ja dávam tuná verejný prís ľub, že 

urobím rozpo čtové opatrenie v tom znení, ako povedal pán 

riadite ľ Gajarský a od vás to chce, prosím, pochopenie pri 

závere čnom ú čte, aby peniaze z GIB-u ste vrátili na položku 

záchytné parkoviská. 

Pokia ľ sme v tomto zhodní a nemá niekto iný návrh, tak 

by to mohlo by ť riešenie, ale musí s ním súhlasi ť aj pán 

poslanec Šov čík, inak sa k nemu nedostaneme. 

Toľko z mojej strany. 
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Pán poslanec, zrejme je rada na Vás, alebo rad na V ás, 

aby ste sa vyjadrili. 

Pán poslanec Šov čík má slovo. 

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

Pán primátor, keby sme išli na toto riešenie, ktoré  

navrhujete, minimálne musíme hlasova ť o bode jedna, lebo 

tento kapitálový výdavok neni zapísaný v rozpo čte tohto 

hlavného mesta. Výdavok tam zapísa ť musíme, pokia ľ to 

chceme robi ť. 

Ako tento výdavok vykryjeme, to znamená body dva 

a tri, alebo návrh, ktorý ste dali Vy, o tom samozr ejme 

môžeme diskutova ť. Ale minimálne trvám o tom, aby sme 

hlasovali o bode jedna. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, potom navrhujem, aby tam nebolo slovo  

zvýšenie kapitálových výdavkov, ale zavedenie novéh o 

projektu 2.1.1 a tak ďalej. 

To robí zastupite ľstvo, to nemôžem urobi ť ja, to máte 

pravdu, hlasujme o tom a ja na ten, na tú položku, ktorú 

teraz vytvoríte, priložím tie peniaze, ako to navrh ol pán 

riadite ľ Gajarský. 

Čiže prosím, keby ste naformulovali to uznesenie 

a dáme potom slovo návrhovej komisii, aby mohla vie sť 

hlasovanie. 
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Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Len, pán primátor, to sú spojené nádoby, ke ď zase 

napíšem, bežný rozpo čet musí by ť vyrovnaný. Keby som tam 

dal len bod jedna do toho rozpo čtu (primátor nie čo hovoril 

súčasne s poslancom – nie je rozumie ť) tak na príjmovej 

stránke je schodok osemdesiattisíc.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vy tam dáte len položku, ni č iné, sumu, suma nula. 

Čiže položka a nula.  

A ja rozpo čtovým opatrením tú položku naplním zo 

zdrojov, ktoré sú na GIB-e. Nie čo znížim, nie čo navýšim. 

Čiže stále budeme vyrovnaní. 

Čiže, prosím, aby ste slová navýšenie rozpo čtu 

vypustili a povedali, že zastupite ľstvo schva ľuje 

vytvorenie nového projektu 2.1.1 s názvom takým a t akým, 

v programe takom a takom. A to je to, čo potrebujeme 

urobi ť. V tom máte stopercentnú pravdu. 

Pán poslanec Šov čík má priestor, nech sa pá či. 

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

Tak potom by to uznesenie znelo: „Mestské 

zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy po prerokovaní materiálu schva ľuje v rozpo čte 
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hlavného mesta Slovenskej republiky na rok 2013 kap itálový 

výdavok v programe 2, podprogram 2.1 nový projekt 2 .1.1 

Hluková bariéra na Staromestskej ulici.“ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno, presne tak. 

Pán poslanec Kolek k tomu, nech sa pá či. 

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

Primátor, ja budem ve ľmi rád ke ď sa táto hluková 

bariéra postaví.  

Akurát tento proces sa mi zdá nejednozna čný. My na 

jednej strane teraz schválime, navýšime rozpo čet 

a nepovieme z čoho. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nenavýšime. 

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

Týmto uznesením, pardon, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, nie. Je tam nula, nula. Tam bude nula. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Dokončím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

Čiže my dnes odsúhlasíme, že investi čné programy, tak 

ako boli špecifikované, ke ď sme schva ľovali rozpo čet 

zostávajú a sú časne navyšujeme investi čný program na tento 

jeden, na ktorý sme nevytvorili, nevytvorili zdroje .  

Pokia ľ by sme povedali a poverili primátora, aby 

v rámci prostriedkov, ktoré v rozpo čte existujú presunul už 

zo schválených na tento projekt, tak to beriem ako 

zrozumite ľné. Bez tejto poznámky je to pre m ňa 

neprijate ľné. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ale to čo navrhol pán poslanec Šov čík má 

hodnotu nula. Vy dnes schválite prvok s hodnotou nu la, čiže 

nezmeníte rozpo čet. A ja zajtra na ňho presuniem 

s existujúceho rozpo čtu, v rámci oprávnenia, ktoré ste mi 

dali peniaze. Čiže urobím presne to, čo chcete v tej druhej 

časti, že toto je možné.  
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Čiže vy, lebo mi máme v rozpo čte kopu prvkov, ktoré 

majú nulu. Lebo na ne neboli peniaze a nikto to ner ieši.  

Tie prvky tam sú, lebo je to náš cie ľ, ale nemáme na ne 

v tomto roku peniaze, preto ich tam máme s kolonkou  nula.  

Toto bude v dnešnom hlasovaní situácia pre bariéru 

a zajtra tam už pribudnú peniaze, lebo urobíme rozp očtové 

opatrenie.  

Ak máte iný návrh, nech sa pá či, 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem. 

Mne naozaj tá zrozumite ľnos ť celého toho procesu 

zastavila pri tom, že, do pre m ňa schválený rozpo čet je 

krytý. Pokia ľ v rozpo čte hovoríme o programe, tak tam nemá 

čo by ť.  

Nemá tam čo by ť, lebo my sme, ak si pamätáte, my sme 

tu hlasovali nejakých provizórnych pä ťsto Euro len preto, 

aby sa program udržal pri živote.  

Neviem oh ľadnom ktorej križovatky to bolo, hej? Vtedy 

bola požiadavka, prosím? Vo Vrakuni, hej?  

Naraz, dnes sa dozvedám, že v schválenom rozpo čte na 

rok 2013 máme iks investi čných programov, na ktoré sme 

nevy členili ani jedno Euro. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno. Ste za to hlasovali, pán poslanec. 

Pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ja to asi stiahnem, dobre? To sme vysvetlili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže máme diskusiu za sebou.  

Myslím, že vieme, kde asi sme. 

Poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh na 

hlasovanie. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Žia ľ, nedostali sme ešte písomne tú zmenu čo pán 

Šovčík. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík ju poctivo píše, takže o chví ľočku 

bude pri Vás. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Jedine môžme hlasova ť opa čne, že teda o bode dva a tri 

a potom o tom prvom, ale. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, pán poslanec Šov čík tie dva body stiahol, chce 

dať návrh iba na bod číslo jeden, len teraz píše jeho 

textáciu tak, ako ju predniesol v rozprave. 

Pán poslanec, musíte to da ť návrhovej komisii. 

Aha, už sa to deje prepá čte, prepá čte. 

Návrhová komisia ich, áno, áno, jasne. Kolegyne 

s organiza čného Vám pomohli. 

Čiže prosím pani predsední čku, keby uviedla návrh. 

Písmo doktorské, ťažko čitate ľné. 

(poznámka: so smiechom) Môžte . 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pokúsim sa pre číta ť, teda nový návrh uznesenia. 
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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: 

Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje v rozpo čte hlavného mesta SR Bratislavy 

kapitálový výdavok v programe 2, podpro, podprogram  2.1 , 

nový projekt 2.1.1 Hluková bariéra na Staromestskej  ulici.  

Takto znie návrh nového...  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na rok 2013. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ale to chýba tu, tak ak to môžem dopísa ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak tam, prosím,  dopl ňte áno, áno. 

Takto o tom  budeme, takto o tom budeme hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 102 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvojka, trojka bola stiahnutá, pani predsední čka. Pán 

poslanec ich stiahol, že o nich nebudeme hlasova ť. Áno, 

nahradil uznesenie novým uznesením. 

Tridsa ťosem prítomných, 

tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k bo du 

1A a tým sme uzatvorili rokovanie o ňom.  

 

 

BOD 2 NÁVRH NA DOPLNENIE UZNESENIA Č. 

943/2013 ZO D ŇA 7.2.2013 PODSTATNÝCH 

ZMLUVNÝCH PODMIENOK MEDZI HLAVNÝM 

MESTOM SR BRATISLAVOU A ALIANCIOU 

STARÁ TRŽNICA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dva nášho programu je Návrh na doplnenie 

uznesenia číslo 943/2013 zo d ňa 7.2.2013 Podstatných 

zmluvných podmienok medzi hlavným mestom Slovenskej  

republiky Bratislavou a ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA 

Vážené dámy a páni, predkladám vám materiál, ku 

ktorému sme sa vyjadrovali aj na ostatnom zastupite ľstve aj 

keď tam to bolo na poslednú chví ľu.  
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Teraz sme mali na to predsa len vä čší časový priestor 

a upravili sme textáciu materiálu tak, aby sme rozh odli 

o nájomnom, aby sme rozhodli o tom, že sa do ceny 

investícii po číta 120.000,00 Eur. Aby sme na návrh Aliancie 

rozhodli aj tú zložitú otázku týkajúcu sa toho, na čo sa dá 

tých 120.000,00 Eur dá použi ť.  

Konštruktívny návrh dal na stretnutí, ktoré sme 

zorganizovali spolu s Alianciou a všetkými poslanec kými 

klubmi, pán poslanec Len č, ktorý navrhol, aby sme to 

stanovili percentuálne. Ko ľko z tých prostriedkov pôjde na 

rekonštrukciu a investície a ko ľko pôjde na opravu, údržbu 

a zakúpenie dlhodobého hmotného majetku. 

V materiáli je navrhnutých 60 % pre investície a 40  % 

pre ostatné. Po diskusii v čera na poslaneckom grémiu, 

predkladám autoremedúrou zmenu, kde to bude 70 na 3 0. To 

znamená, 70 na 30 je výsledok našej spolo čnej diskusie 

s poslancami. 

Boli aj iné návrhy, ale tento sa zdá ako prijate ľný. 

.Takto ma informovali kolegovia poslanci.  

Čiže tá textácia v bode tri sa zmení 70 investície, 30 

ostatné.  

Dopl ňuje sa ďalej návrh, ktorý pani poslanky ňa 

Augustini č predniesla na minulom zastupite ľstve, možno 

v trochu inej podobe, týkajúci sa zákazu aktivít 

politických strán, alebo propagácie politických str án v tej 

textácii, ako to máte pod bodom štyri.  
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A ke ďže chceme aby sa spustila činnos ť v Starej 

Tržnici relatívne skoro a naše zastupite ľstvo je až 

o mesiac, navrhujem zvoli ť aj troch zástupcov mesta do 

správnej rady mestského centra Stará Tržnica: pani 

námestní čku Nagyovú – Džerengovú, pána Andrášiho ako 

riadite ľa kancelárie primátora, pána Ivana Krištofa, 

vedúceho oddelenia správy nehnute ľného majetku, práve kvôli 

tým majetkovým veciam, ktoré bude správna rada tiež  rieši ť. 

Toľko úvodné slovo k materiálu. 

Otváram diskusiu, nech sa pá či. 

Pán poslanec Nesrovnal sa hlási ako prvý. Nech sa 

páči. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som ve ľmi rád, že sa podarilo dorieši ť tieto 

pretrvávajúce nejasnosti, obsahové aj formálne a na  stole 

máme materiál, ktorý vyzerá, že môže nájs ť podporu. 

My sme ešte diskutovali medzi, a predsedmi 

v poslaneckom grémiu aj s Vami pán primátor, ako vi ac 

zapoji ť poslancov do kontroly tohto projektu a boli rôzne 

varianty. 

Jedna bola rozšíri ť po čet členov tej správnej rady, 

ale to by sme zasiahli do konštrukcie celej tej, to ho 

materiálu úplne zbyto čne a tak sme sa rozhodli, že skúsime, 

respektíve navrhujeme vytvori ť ešte ďalší taký kontrolný 

orgán, dozornú radu, kde by boli zastúpený poslanci  
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každých, z každého poslaneckého klubu a platformy, ktorá by 

mala kontrolné právomoci.  

Bol by to nový orgán a v tomto duchu ja teraz si 

dovolím pre číta ť návrh uznesenia, ktoré bude trošku dlhšie, 

ale ešte pred tým, než tak u činím upozor ňujem na návrh 

existujúceho uznesenia, ktoré opä ť nie je dobre, pretože 

bod pä ť, pä ť toho uznesenia, kde hovoríme, že volíme do 

správnej rady sa systematicky nachádza v časti schváli ť. 

A my nemôžme v časti schva ľova ť mať text, ktorý volí. Takže 

navrhujem, aby sme tú časť pä ť, urobili z nej bod B, toho 

uznesenia, ktorý sa celý bude vola ť Volí do správnej rady 

s to bude táto časť bude jedni čka a potom tam príde ešte 

dvojka, ktorú, s ktorou kon čím svoj návrh. Takže ja si 

dovolím pre číta ť ten návrh.  

Musíme aj zmeni ť podmienky toho, toho meno, toho, toho 

celého dokumentu, pretože tvoríme novú radu, nový o rgán. 

Takže, doplnenie uznesenia mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy číslo 943/2013 časť B bod 2 zo 

dňa 7. 2. 2013 tak, že v Podstatných zmluvných podmie nkach 

sa doplní nový bod 17 Dozorná rada, ktorý znie: 

za prvé: Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý je 

oprávnený dozera ť na všetku činnos ť Mestského centra Stará 

tržnica. Dozorná rada je zložená zo zástupcov všetk ých 

poslaneckých klubov a platforiem Mestského zastupit eľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. Návrhy na členov dozornej 

rady predloží primátor Mestskému zastupite ľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy na schválenie. Členovia dozornej rady 

si zo svojho stredu volia predsedu, ktorý riadi činnos ť 

dozornej rady a zvoláva ju pod ľa potreby. Dozorná rada 
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predkladá polro čne Mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta 

SR Bratislavy informáciu o svojej činnosti.  

za druhé 2. Dozorná rada má najmä nasledujúce 

kompetencie a povinnosti: 

- Kontrolova ť hospodárenie Mestského centra Stará 

tržnica. 

- Kontrolova ť plnenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi 

hlavným mestom SR Bratislavou a ob čianskym združením 

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA. 

- Kontrolova ť realizáciu programovej náplne Mestského 

centra Stará Tržnica. 

- Má právo nahliada ť do všetkých dokladov týkajúcich sa 

rekonštrukcie opravy, údržby, zakúpenia majetku a 

užívania priestorov Starej tržnice. 

- Preskúmava ť všetky ú čty týkajúce sa rekonštrukcie, 

opravy, údržby, zakúpenia majetku a užívania 

priestorov Starej tržnice. 

- A na požiadanie kedyko ľvek vstupova ť do priestorov 

Starej tržnice. 

Ako som povedal ten pôvodný bod 5 musí sa presunú ť do 

časti B, kde bude teda ako bod 1 a v tejto novovytvo renej 

časti B bude nový bod 2, ktorý znie: 

Za člena dozornej rady Mestského centra – Stará 

tržnica Mestské zastupite ľstvo volí:  

- Júliu Ondrišovú 

- Petra Len ča 

- Mariána Greksu 

- Vladimíra Kubovi ča 

- Martina Dinuša 
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- Martina Borgu ľu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pán poslanec za prednesenie Vášho 

návrhu. 

Ďalší diskutuje pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Naša predsední čka poslaneckého klubu vedela, že sa 

prihlásim a požiadala ma, aby som predniesol dve dr obné 

zmeny. 

Týkajú sa bodu tri, kde v tej vete, kde Vy hovoríte  

o tých 70-tich percent, by som chcel, aby bol Podie l 

prostriedkov alokovaných na rekonštrukciu doplnený 

„investície“. Údajne na tom aj bola dohoda, možno s te 

zabudli, ak Vás smiem poprosi ť, autoremedúrou ak si to 

osvojíte, bol by som rád. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, upozornil ma pán poslanec Hr čka, že 

autoremedúra v tomto prípade je zložitá v tom, že m y sme 

vyvesili znenie toho materiálu, čiže možno aj o tých 70-

tich percentách budete musie ť prednies ť návrh. Ja sa 

obrátim na pani poslanky ňu Tvrdú alebo na Vás, aby ste to 
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formálne urobili, lebo myslím, že je na tom zhoda, len aby 

sme neporušili procedúru. To nikto z nás nechce. 

Čiže poprosím, keby ste tam doplnili aj slovo 

investície aj sedemdesiat na tridsa ť. Je to váš návrh 

poslanecký, my o ňom budeme hlasova ť, aby sme autoremedúrou 

neurobili nejaký problém.  

Čiže prosím pán poslanec, keby ste pokra čovali. 

Ospravedl ňujem sa kolegom. Pán poslanec Fiala ďalej 

pokra čuje vo svojom vystúpení.  

Prepá čte, že som Vám do toho vstúpil. Prepá čte. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Je to ako, ako jedno vystúpenie, aj neviem, ako 

sekundy. 

Dobre, ak je treba, tak to tak urobím samozrejme 

a predložím to.  

Ďalšia úprava by sa týkala samotnej zmluvy a to je, no 

ak nie remedúra, tak potom by si to vyžadovalo osob itné 

hlasovanie a ten návrh by znel, a to je možno na Vá s, pán 

primátor, či sa s tým stotožníte. 

Bod osem: Zmluvné strany sa dohodli na vytvorení 

sedemčlennej správnej rady, ktorá bude plni ť funkciu 

strategického orgánu príjmajúceho zásadné rozhodnut ia 

o smerovaní Mestského centra Stará tržnica a je vyt vorená 

zo štyroch zástupcov nájomcu, ur čených nájomcom a troch 
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zástupcov prenajímate ľa schválených mestským 

zastupite ľstvom na základe návrhu primátora, a tu je to 

doplnenie: a poslancov. 

Myslím si, že by ste, napokon to rozhodnutie tak, či 

tak bolo po istom konsenze primátora a poslancov, t akže 

toto doplnenie, o ktoré ma požiadala pani, pani pre dsedky ňa 

klubu by som teda tiež navrhol. 

A, a moje nejaké ako najzásadnejšie vystúpenie sa t ýka 

bodu číslo štyri uznesenia, ku ktorému som sa vyjadril aj  

minule a týkajúceho sa v podstate zákazu pre politi cké 

strany v tomto zariadení.  

Nesúhlasím s tým, s takýmto znením, á, á mám na to aj 

svoje dôvody, ktoré, ktoré znejú asi tak, že táto v eta, 

ktorá tam je navrhnutá sa skladá z troch viet.  

Prvá spo číva v tom, že je tam ako keby zákaz činnosti 

politických strán.  

Hneď druhá veta hovorí o tom, že je tam zákaz 

diskriminácie. Svojim spôsobom popiera tú prvú, pre tože 

čoko ľvek iné, všelijaké záhradnícke spolky a čoko ľvek tam, 

tam môže by ť, len politické strany tam nesmú by ť. Ve ď už 

toto samotné je diskriminácia. 

Pán primátor, ja rozumiem Vám, že ste sa snažili 

pripravi ť to uznesenie tak, aby bolo priechodné, pretože 

mám pocit, že práve na tomto sa to minule zaseklo.  
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Moje vystúpenie je ve ľmi ústretové a mierumilovné. 

Navrhnem vypusti ť ten bod štyri, ale, ale som pripravený 

zahlasova ť za to, aj ke ď ten môj návrh neprejde. Ale 

očakával by som aj, aj od tých poslancov, ktorí tento  bod 

štyri navrhli, aby recipro čne súhlasili s celým návrhom, ak 

aj ten bod štyri bol vypustený. 

Pretože ja nechcem, nechcem robi ť ni č proti tej 

Aliancii Stará tržnica. Tí ľudia, ktorí to chceli podpori ť, 

tak, tak nech by to podporili za jedného aj druhého , druhej 

možnosti, tí, ktorí sú proti tomuto riešeniu, samoz rejme 

tým do rozhodnutia samozrejme nevstupujem. 

Ale toto považujem naozaj za, za diskrimina čné. 

Vstupujeme totiž do trhového prostredia. My síce ži adame 

nulové alebo minimálne nájomné, ale žiadame investí cie. 

A žiadame od nejakého subjektu, aby sa vzdal prípad ných 

príjmov iba preto, že sa, že, že.  

Ja to poviem, aj, aj možno verejne. Pretože istá 

strana si myslí, že SDKÚ tam možno bude ma ť svoje, svoje 

akcie možno bez poplatku. 

A môj názor na to je taký, že, že jednoducho nemôžm e 

prijíma ť rozhodnutie iba pre nejaké podozrenia. Že čo ak to 

niekoho iného zvýhodní. 

Ak, ak, toto je za čiatok možno nepríjemného procesu. 

Predstavte si, že by sme prenajímali sociálne zaria denia 

alebo nie čo pre bezdomovcov a zrazu by sa nám zdalo, že 

teda dobre, všetci tam ís ť chcú, ale iba ten po čet nižší, 

nech tam nie sú. 
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Chápeme, kam sa posúvame? Jednoducho nediskriminuje me 

nejakú spolo čnos ť, ktorá bude, bude pracova ť v strohých 

podmienkach, že im vopred povieme, že ale s týmito nie. A 

v kone čnom dôsledku to znamená aj, aj nejaký vnútorný 

postoj k politickým stranám. 

Ja teda si myslím, že politické strany sú, sú 

legitímne a, a môžem sa oprie ť aj, aj o články ústavy tri, 

ktoré, ktoré aj ako keby predzna čovali, že keby sme toto aj 

prijali, tak mohol by prís ť nejaký protest prokurátora, 

alebo, alebo súdna žaloba, ktorá by toto uviedla ak o 

protiústavné, pretože článok (gong) dvadsa ťšes ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec máte pä ť minút, ak chcete pokra čova ť, 

máte možnos ť.  

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Bol by som rád, áno.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Okej. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Článok 26 Sloboda prejavu a právo vyh ľadáva ť, šíri ť 

informácie možno obmedzi ť zákonom, ak ide o opatrenia 

v demokratickej spolo čnosti nevyhnutné na ochranu práv 

a slobôd iných, bezpe čnos ť štátu, verejného poriadku, 

ochrana verejného zdravia a mravnosti. 

Možno toto by sa dalo, ustanovenie napadnú ť, teda toto 

naše rozhodnutie. 

Ďalej ob čania majú právo zaklada ť politické strany 

a politické hnutia a združova ť sa v nich.  

To je právo tých ľudí. Tak isto aj politické strany 

majú právo zvola ť si tam tých ľudí, ak si, ak si to 

zaplatia. 

A ďalej článok dvanás ť, Ľudia sú slobodní a rovní 

v dôstojnosti ich právach. Základné práva a slobody  sú 

neodňate ľné, nezcudzite ľné, nepreml čate ľné a nezrušite ľné.  

Opakujem, budem hlasova ť za to aj ke ď ten môj návrh 

neprejde, ale nebude to, nebude to správny krok, a preto 

vás žiadam  a žiadam aj tých, ktorým, ktorí navrhuj ú ten 

bod štyri, ak náhodou ten môj návrh prejde, aby zah lasovali 

za tento projekt tak, či tak. 
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Nechcem klás ť prekážky pre Stará tržnica, pretože tí 

pravdepodobne súhlasili s týmto znením, aby, z obáv , aby im 

to vôbec prešlo, ale, ale nie je to, pod ľa mňa, správne 

riešenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca 

Fialu. 

Ako prvá pani poslanky ňa Augustini č. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pán Fiala, to, ten bod štyri nenavrhoval pán primát or, 

ale navrhla ho Aliancia po našej diskusii o tomto b ode. 

To, ten Váš argument, že im zobereme nejaký ich časť 

financií, ktoré by mohli získa ť práve usporiadaním takých 

akcií nie je na mieste, pretože tam v tom bode sa h ovorí, 

tento zájom, záväzok nájomcu sa nevz ťahuje na uzavreté 

podujatia, na ktoré nemá prístup verejnos ť. To znamená, že 

akáko ľvek politická strana si tam môže urobi ť súkromnú 

akciu k ľudne za iks tisíc Eur. Čiže toto si myslím, že 

neobstojí.  

A posledná vec je tá, že my sme schválili Starú 

tržnicu ob čanom a teda mali by tam by ť projekty pre nich 

a nie na prezentáciu politických strán.  
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Tam to smeruje a stále za týmto bodom stojíme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský, faktická. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Rozhodne ma ťažko niekto bude podozrieva ť z toho, že 

kujem plány ako tam budem robi ť politické zhromaždenia 

svojej strany alebo iných strán. 

Každopádne sa domnievam, že ob čania, da ňoví 

poplatníci, ktorí svojimi príspevkami živia to mest o, sú 

slobodní presne tak, ako pre čítal kolega Fiala a jedna 

z možností využitia toho priestoru je i na verejné 

politické zhromaždenia.  

Jediný prvok, ktorý by mohol oprávnene obmedzi ť takéto 

podujatie je, ak by na ňom došlo, tak ako káže ústava, 

k porušeniu presne toho paragrafu ústavy, ktorý umo žňuje 

obmedzi ť slobodu slova v súvislosti s propagovaním rasovej 

a inej nenávisti a tak ďalej, a tak ďalej. 

Považujem jednoducho za neúnosné, aby sme od niekoh o 

chceli, aby jeho prevádzkovanie prinášalo potrebné zisky, 

aby sme zárove ň (gong)obmedzili cestu k nim a zárove ň 

prehlásili ob čanov za nato ľko nesvojprávnych, že na 
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podujatie budú môc ť prís ť len vtedy, ke ď sa nebudú 

deklarova ť ako verejnos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec He čko má faktickú. 

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

Ďakujem za slovo. 

No ja som prekvapený, že niektorí poslanci si mysli a, 

že Stará tržnica stojí alebo padá na politických ak ciách, 

že ich ideme obmedzova ť na nejakom príjme. Zdá sa mi to ako 

smiešne. 

Ja si skôr myslím, že treba ukáza ť našim ob čanom, že 

táto ustanovize ň bude apolitická. To znamená, že verejné 

takéto stretnutia a podobné mítingy tam jednoducho nechceme 

pre týchto ob čanov, aby sme to neza ťažovali. 

Je to národná kultúrna pamiatka.  

A čo sa týka politických strán. Áno, sú tu legálne 

politické strany. Ale máme aj politické strany s kt orými 

nie každý sa dokáže stotožni ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ako ďalší diskutuje pán námestník Budaj. 

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

Poznáte môj názor na tento problém, ale už som akos i 

predpokladal, že už to nezaznamená ešte ďalšie zhoršovanie 

situácie, ale ten rozsiahly návrh pána Nesrovnala, podľa 

mňa, nikto nebol schopný ani posúdi ť, ani porozumie ť. 

Jednak ho predniesol ve ľmi, ve ľmi rýchle a jednak je 

to nový spôsob vz ťahu medzi, medzi poslancami, radnicou, 

mestom, teda osobami a spolo čnos ťami, ktoré zastupujú tento 

projekt. 

Ja som ve ľmi sklamaný z tej politizácie témy a pokia ľ 

nebudem mať text, tak neviem si predstavi ť, ako by som sa 

mohol vyjadri ť v hlasovaní, teda ak nie sme nejaké 

hlasovacie stroje, k takejto zásadnej zmene. 

Nedá mi samozrejme nepodotknú ť a neberte to ako nejaké 

osobné, že to, že teraz sa znovu rozhoreli spory a že každý 

návrh smeruje k inej koncepcii je dôsledkom, že na začiatku 

nebola sú ťaž pod ľa jasných pravidiel. Že nebolo dohodnuté, 

čo je toto za koncepciu, či je to prenájom, či je to dar, 

či je to PPP projekt, nebolo to jasné a celá tá zmlu va je 

kočkopes rôznych prístupov. 
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Tí ľudia, ktorí tam chcú poctivo pracova ť, si teraz 

lámu hlavu, že ako vyhovejú politickým obavám z jed nej 

strany a politickej túžbe získa ť na tom projekte nejaký 

benefit, napríklad v budúcich komunálnych vo ľbách z inej 

strany a podobne. 

Znovu zdôraz ňujem, zlý za čiatok, ve ľká škoda a teraz 

žneme dôsledky, napríklad aj toho, že sme prekro čili 

vlastné pravidlá, keby sme hlasovali o tej, o tomto  nájme 

bez zmluvy. 

Je už druhé zastupite ľstvo bez zmluvy a ak sa nejaká 

má prija ť a má sa, má sa prija ť so zalepenými ušami  o čami, 

len za to, že je tu, že je tu nátlak médií, tak to bude 

potom ma ť aj dôsledky. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Nesrovnal.  

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

No, minule ste to pán Budaj podporil, teraz zase 

ustupujete z vlastných slov, tak neviem, čo si vlastne 

myslíte o tomto projekte.  

Na za čiatku minulého zastupite ľstva ste to zhodili, na 

konci ste to podporili. Teraz to znovu asi chcete z hodi ť, 

tak možná že to na konci podporíte. Proste to číte sa 

v kruhu.  
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Ale ja nedávam žiadne zmeny koncepcie, ja som iba 

doplnil poslaneckú kontrolu tohoto materiálu. Je to  dozorná 

rada, ktorej koncept je ve ľmi jednoduchý, je to ďalší 

orgán.  

Pre čítal som to preto tak komplikovane, pretože to je 

legislatívne komplikované, pretože to je trošku 

komplikovanejšie uznesenie, ale predpokladám, že ka ždý 

súdny človek tomu rozumie, že o čo tu ide. 

Ale tvári ť sa, že tomu nerozumiete, možnože okej, máte 

na to právo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník chce zrejme reagova ť na faktickú, aj ke ď 

sa prihlásil ako keby riadne do rozpravy. 

Čiže dávam mu slovo na reakciu na faktickú poznámku.  

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

Ďakujem za pochopenie, pán primátor, presne tak to j e, 

Nebudem reagova ť nejak významne na pána Nesrovnala. 

Naozaj to treba poveda ť pán Nesrovnal jasne, treba 

dokument rozda ť, ak ide o takú zásadnú zmenu, ako je 

vytvorenie politického orgánu kontroly, za prvé. 

A za druhé, je ve ľmi čudné a nepochopite ľné, že Vy tam 

menujete konkrétne osoby a nie systém, pretože, ako  vidíme, 

kluby sa môžu meni ť, aj platformy sa môžu meni ť. A priamo 
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na tomto zastupite ľstve predsa prežívame ďalšiu takúto 

zmenu. Čo je úplne normálne a nemožno, nemožno tomu 

samozrejme nijak zamedzova ť.  

Čiže ak ste chceli systémovú zmenu, tak tam mal by ť 

systém a nie osoby. Osoby sa mohli voli ť v ďalšom, ďalšom 

slede, pod ľa aktuálneho stavu ale do zmluvy da ť osoby, 

(gong) tak to je naozaj neobvyklé.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážený pán poslanec Nesrovnal, nemôžem Vám da ť slovo, 

prosím, keby ste riadne prihlásili. Toto bola reakc ia na 

Vaše faktickú poznámku. 

Ja samozrejme Vám dám priestor, aby ste vystúpili, ale 

pred Vami to bude pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Aj ke ď sme sa medzi predsedami poslaneckých klubov 

dohodli, že k jednému bodu bude vystupova ť iba jeden. 

Pri množstve informácii, ktoré dal môj kolega, tak 

neodznelo návrh nového znenia uznesenia. Takže si t o 

osvojujem: 

V bode 3.2 podiel prostriedkov alokovaných na 

rekonštrukciu, investície a modernizáciu musí kumul atívne 

počas celej doby nájmu tvori ť minimálne 70 % z celkového 
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objemu garantovanej výšky vložených finan čných 

prostriedkov. To je po prvé. 

A po druhé, pán primátor, ja som o čakávala, to čo som 

Vás v čera požiadala, aby ste návrh ostrej zmluvy dali 

posúdi ť legislatívno-právnemu oddeleniu a nezaznela tu 

odpove ď. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja sa k tomu hne ď vyjadrím, len čo do, bude ma ť 

priestor pán poslanec Nesrovnal, ktorému dávam slov o. Po 

ňom Vám odpoviem, pani poslanky ňa. 

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

Ďakujem pekne. 

Tie mená sú tam pán námestník preto, pretože to 

vyplýva z logiky veci a vyplýva to z tých podkladov , ktoré 

keby ste si pre čítali, tak by ste tieto otázky nekládli. 

Pretože zastupite ľstvo musí zvoli ť tých ľudí do piatich 

dní. 

Čiže keby my sme teraz dávali nejaký systém, tak sa 

budeme musie ť do piatich dní znovu stretnú ť.  

Ale u Vás ma to neprekvapuje, že rozprávate o vecia ch 

ktoré nemáte pre čítané. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

S tým, že ak som dobre rozumel konštrukcii toho 

uznesenia, to nebude v zmluve, tak ako v nej nebude  to, že 

sú traja členovia, ktorí zastupuje mesto. To je len naše 

uznesenie.  

Čiže, Vy ste to dali do tej časti, kde zastupite ľstvo 

volí ale v zmluve bude zastúpenie klubov, tak som t o 

porozumel. Dobre. 

Chcem odpoveda ť pani poslankyni Tvrdej.  

Zmluva, ktorú máte predloženú, je, vlastne tou 

zmluvou, ktorú sme pripravili do minulého týžd ňa, aby ste 

videli, ako bude vyzera ť celková zmluva na Starú tržnicu, 

s tým, že som k tejto zmluve dostal pripomienky od pána 

hlavného kontrolóra v tom čase, ke ď už zmluva bola 

expedovaná na vaše prerokovanie. 

Včera sa uskuto čnilo stretnutie pána vedúceho 

oddelenia správy nehnute ľného majetku Krištofa a pána 

Feika, ktorý garantoval tento materiál a pána hlavn ého 

kontrolóra a pripravili niektoré upresnenia formulá cií, 

ktoré sú v tej zmluve uvedené, ale nenarúšajú zmyse l, 

respektíve schválené zmluvné podmienky. A takto to bude aj 

s oddelením legislatívno-právnym, ktoré dostane tú zmluvu 

na posúdenie, aby nám garantovalo, že zmluva neobsa huje 

ni č, čo by bolo v rozpore s právnymi predpismi. Čiže úprava 

tej zmluvy v tých častiach, ktoré nie sú podstatnými 

zmluvnými podmienkami je možná.  
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Ak budete chcie ť vidie ť jej kone čný text, pretože ten 

bude ve ľmi rýchlo pripravený, ja nemám problém Vám ho 

posla ť, aby ste nám dali avízo, že je to všetko v poriadk u 

a môžme tú zmluvu podpísa ť. Ten postup teda  bude plati ť 

takýmto spôsobom. 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Čiže rozumiem tomu dobre, že tá zmluva bude ešte 

upravovaná a že ju aj fyzicky dostaneme. (poznámka:  je 

počuť zo sály „áno, áno, áno“). Lebo to ste nám s ľúbili 7. 

2. a dnes je 24. 4. a akosi sme sa k tomu nedopraco vali.  

Takže ju podpíšete až potom, ke ď ju prevezmem. 

Dobre, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, tá procedúra bude plati ť, pretože tak, ako som 

avizoval, boli do nej urobené ur čité upresnenia, ktoré boli 

v prospech toho, aby tá zmluva bola jednozna čná a jasná 

a právne nespochybnite ľná. 

Dámy a páni, ke ďže z poslancov sa už nikto do diskusie 

nehlási, mám tu dve prihlášky do diskusie. Hlási sa  pán 

Gábor Bindics za Alianciu Stará Tržnica a potom pos lanec 

národnej rady pán Alojz Hlina. 
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O jeho vystúpení hlasova ť nemusíme, lebo máme 

v rokovacom poriadku ustanovené, že má dosta ť slovo bez 

toho, aby o tom rozhodovalo zastupite ľstvo.  

Pýtam sa teda, či súhlasíte s vystúpením pána 

Bindicsa?  

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku. 

(hlasovanie) 

Veľmi pekne ďakujem. Konštatujem, že je to vä čšina. 

Pán Bindics, je tu priestor pre Vaše vystúpenie. Ta k, 

ako to poznáte, sú to tri minúty. Nech sa pá či. 

Občan   Gábor   B i n d i c s :  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Šumí nám ten mikrofón. Neviem pre čo, ale stále ke ď sa 

zapne, tak šumí. 

Nech sa pá či. Nech sa pá či. 

Občan   Gábor   B i n d i c s :  

Ja tu šumím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, to nie Vy. 
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Občan   Gábor   B i n d i c s :  

Asi, asi k tomu nemám ni č. Súhlasím s tým, že 

sedemdesiat, tridsa ť. Tým pádom da ť sedemdesiat do 

rekonštrukcie, modernizácie a investície a tridsa ť do 

ostatných vecí mimo toho, aby to nebolo vydefinovan é, aby 

to nebolo vlastne tých tridsa ť percent, že nemôžme da ť do 

jedného aj do druhého. To sme tam už o tom diskutov ali. 

A s tými politickými stranami, si myslím, že preto je 

správna rada a preto vlastne sme vytvorili spolo čný orgán, 

aby sme to mohli rieši ť. Ke ď aj to neprejde, ja som za to, 

aby tam neboli politické aktivity, akože stranícke 

aktivity, nie politické.  

A ke ďže sme to nevedeli presne vydefinova ť, tak to 

možno vydefinuje v budúcnosti správna rada.  

Bol by som radšej keby som teraz hovoril po pána 

Hlinu, tak, tak som zvedavý, že čo on na to povie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pánovi Bindicsovi. 

Dávam slovo poslancovi Národnej rady Slovenskej 

republiky pánovi Alojzovi Hlinovi. 

Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo. 
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Alojz   H l i n a ,   poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky: 

Ďakujem ve ľmi pekne, vážený pán primátor, vážený páni 

poslanci, poslankyne. 

Na úvod mi dovo ľte, aby som sa ospravedlnil, lebo ja 

som si potom pozrel, dal som si tú prácu, vaše vyja drenia 

po mojom vystúpení. 

Pán Greksa, ak sa Vás to prípadne dotklo, ja sa 

ospravedl ňujem. Ja som sa snažil poveda ť, že pre čo som 

vystúpil mimo rozpravy. Uznávam, že je to mierne 

neštandardné, ak sa Vás to dotklo, ak to beriete, t ak sa 

Vám za to ospravedl ňujem. 

Meritórne k tejto veci. 

Vážení kolegovia, dovo ľte, aby som vám povedal, že 

naozaj vy hazardujete, hazardujete s týmto mestom. Mesto si 

neplní v niektorých veciach svoje základné úlohy a vy, 

jednoducho povedané, prenajímate obrovský, krásny o bjekt 

v centre mesta za jedno Euro bez sú ťaže na 15 rokov. 

Treba ľuďom poveda ť pravdu a ja mám rád ľuďom, ke ď sa 

povie pravda tak jednoduchšie a neni to skryté za 

pätnás ťstranovú zmluvu. 

Čiže to Vám pre Vás urobím, že takto bratislavskú 

verejnos ť informova ť budem. Ešte stále to priestranstvo 

pred Starou tržnicou je verejné, pokia ľ tu nepríde nejaká 

tajomná zmluva, že sa ním nestane. A budem informov ať 

bratislavskú verejnos ť ako pracuje poslanecký zbor 

v prospech mesta. 
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Nechcem by ť politický, mierne demagogický, riešite tu 

problémy s výtlkmi, ale na druhej strane prenajmete  úzkej 

skupine ľudí objekt krásny za jedno Euro a bez sú ťaže.  

A ešte pri prezentácii toho, že pre čo, to som si dva 

krát pozrel, pán Nesrovnal povedal: Aká sú ťaž, na čo sú ťaž, 

však oni sú elita.  

Vážení, to si nedovolili fašisti, to si nedovolili 

komunisti, oni si to mysleli, že sú, oni tak aj kon ali, že 

sú, ale nemali v sebe tú drzos ť, že to na verejnom 

zastupite ľstve povedali.  

V našej krajine je všetko možné. Máte tu mestského 

zástupcu, ktorý povedal, to čo povedal, že títo ľudia sú 

elita. Toto elitárstvo, mimochodom, je dôsledok toh o, 

v akej krajine žijeme. Presne, toto elitárstvo, kto ré vy 

v sebe nosíte, dôsledkom je, že žijeme v tejto kraj ine, kde 

je všetko možné. 

Pán kolega, v iných, normálnych krajinách by to bol a 

Vaša politická smr ť. Ale Vy, Vy ste plný nadšenia, a ešte 

tu budete ponúka ť svoje vízie asi do budúcna  dlho. Ja 

dúfam, že nie. 

Vážení kolegovia, robíte obrovský precedens, obrovs ký 

precedens a mám pocit, že vás to ani trošku netrkne . Ja som 

si dal tú prácu, že som si pozrel zbežne tú zmluvu a pritom 

nie som právnik, ale skôr ako poviem, ešte dovo ľte mi 

uvies ť niektoré veci.  
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Tuná idete meni ť zastupite ľstvo, teda cizelova ť zastu, 

uznesenie, ktoré ste prijali predtým, meníte podmie nky, 

zjem ňujete tie podmienky, ktoré už vtedy boli zarážajúce . 

Už vtedy boli zarážajúce, ja to poviem v tom ďalšom 

vystúpení, a teraz ich zjem ňujete. 

Skôr ako poviem, chcem nabúra ť jeden mýtus. Mýtus, 

ktorý tu znel minule ako, ako leitmotív celého (gon g) 

tohto, že autorské práva niekoho. Pomaly coca-colu ste 

urobili z projektu Starej Tržnice.  

Vážení kolegovia, tento projekt Starej Tržnice, pre d 

dvoma rokmi bol doru čený. Bol doru čený pánovi primátorovi, 

pani Džerengová ho videla, videl ho pán Greksa, pán  

Nesrovnal, osobne sme sa o tom rozprávali. (poznámk a: hovor 

zo sály). Sme sa o tom rozprávali.  

V tomto projekte sú uvedené veci o bicykle, o prená jme 

bicyklov, o multifunk čnom využití, to všetko tam je. Vážení 

kolegovia, som vám to nacyklostiloval, môžete si to  zobra ť, 

ak máte záujem. Predpokladám, že nemáte, je vám to úplne 

jedno. 

Tento mýtus o autorstve, prosím vás, zborte. Je úpl ne 

postavený na absolútnej vode. Pán Bindics ma streto l, možno 

pred rokom, nepamätám si presne, v jeho KC Dunaj a sa ma 

pýtal. Pán Bindics vedel, že sme dali projekt. A ho voril, 

pán Hlina, vy tiež máte ten projekt, nemáte pocit, že by 

sme sa mohli v nie čom (poznámka: nezrozumite ľné slovo) 

Nemám problém. 
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Potom už ma nevyzval, lebo predpokladám, že tuná 

lobisti povedali, na čo sa budeš s Hlinom zahadzova ť, však 

to všetko vybavíme a tak ako sa tu vybavuje dlhé ro ky. Tak 

jak to robíte s týmto mestom.  

Je to neúcta vo či ob čanom, vo či podnikate ľom, vo či 

ľuďom, ktorí chcú nie čo s týmto mestom urobi ť. Že nie ste 

schopní využi ť jeden krásny objekt a máte, a máte teraz 

schva ľova ť niekoho, kto ho za Euro prenajme.  

Vážení, tá zmluva, ktorá je, je vazalská zmluva. Je  

čisto vazalská zmluva, nenáležitá pre hrdé mesto. Ho vorí 

o zmier ňovaní podmienok, ktoré už tak boli zarážajúce. 

Hovorí, že tá suma investícií už je s DPH. Hovorí o  tom 

teraz dokonca, že sedemdesiat, tridsa ť. To znamená, ke ď si 

kúpia mop a vedro, tak to je malý hmotný, či drobný hmotný 

majetok. Čiže ke ď si kúpia vedro a mop, tak sa to bude 

zarátava ť do investícií.  

Povedzte to ľuďom, povedzte to vašim voli čom, 

povedzte, nech vedia, čo všetko sa bude zaratáva ť ke ď 

budete hovori ť ako ste to, ako ste to vymysleli. 

Napísali ste, že politické strany sa tam pre verejn osť 

nemôžu? Ale ke ď nebudú pre verejnos ť, čiže zjazd SDKÚ sa 

tam môže kona ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážený pán poslanec, pä ť minút uplynulo. Ja 

rešpektujem Vaše postavenie poslanca, čiže poprosím, keby 
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ste smerovali k záveru to vystúpenie, aby sme rešpe ktovali 

isté časové súvislosti. 

Čiže nech sa pá či, máte priestor ďalej pokra čova ť. 

Alojz   H l i n a ,   poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky: 

Áno, ukon čím, nebude to dlho trva ť, nechcem vás 

zaťažova ť, vážení kolegovia. 

Naozaj, keby ste si dali tú prácu, pre čítali tú 

zmluvu. Ja nechcem vypichova ť z nej náležitosti, ktoré tam 

sú. Tam máte ustanovenia, že ke ď vypoviete tú zmluvu 

a rozsah investícií bude vyšší, budete musie ť ich zaplati ť. 

Proste to je presne ten typ zmlúv, ktoré po roku al ebo po 

dvoch sa to tu zjaví ako neriešite ľný stav, lebo teraz sa 

zistilo, že neviem čo prasklo, peniaze nemá ale oni už dali 

fotovoltaiku, síce ju dostali do daru, ale už sa to  ráta 

ako investícia, už je viac ako je, čo by ste to museli 

zaplati ť. V kone čnom dôsledku prijmete strategickejšie 

rozhodnutie. 

Vážení, na to je to celé pripravované. A ja sa chce m 

spýta ť, že kto vám dal tento mandát, tento vysoký a ve ľký 

mandát, takto narába ť s majetkom mesta. To ste sa pýtali 

vašich voli čov, či si to takto myslia a obzvláš ť teda, ke ď 

sa prejdú po tých cestách s tými výtlkmi? To si nao zaj 

myslíte, že toto chceli?  

Prenajímate, posledný raz to poviem a kon čím. 

Prenajímate krásny, obrovský objekt v centre mesta za jedno 
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Euro na pätnás ť rokov. Nie na desa ť. Povedzte pravdu ľuďom. 

To je pätnás ť rokov. Ja nechápem, pre čo je tam tá opcia, 

ktorá je úplne zbyto čná. To je pätnás ť rokov. Prenajímate 

to na pätnás ť rokov za jedno Euro. Investície môžu by ť mop 

a vedro. To je celé. To je celé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďakujem za vystúpenia, ktoré zazneli v rozprave. Ke ďže 

sa nikto do diskusie ďalej nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť a prosím návrhovú komisiu, keby uvádzala návrhy 

na hlasovanie. 

Pani  predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dostali sme tri rôzne návrhy uznesenia. 

Prvý návrh nám doru čil pán Nesrovnal, a to je 

doplnenie navrhnutého uznesenia v takom znení, v ak om on to 

pre čítal. Teda zaradi ť za bod 4. nový bod 5. v tom znení čo 

pre čítal. 

Mám to dlhé, dlhé číta ť ešte raz alebo...  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, pýtam sa poslancov, či budete vedie ť o čom 

hlasujeme, alebo chcete, aby sme pre čítali. 

Čiže sledovali ste vystúpenie pána poslanca Nesrovna la 

a môžme hlasova ť o jeho dopl ňujúcom návrhu na doplnenie 

nového bodu 5. a potom aj tú dvojku, teda tú ďalšiu časť 

toho bodu B. Čiže je to jeden návrh, pán poslanec? 

Takže, prosím, hlasujeme o dopl ňujúcom návrhu pána 

poslanca Nesrovnala, ktorý sa týka dozornej rady.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Keďže sme v osobitnom zreteli, povedali sme, že všetky  

pozmeňujúce a dopl ňujúce návrhy troma pätinami. Aby sme si 

rozumeli. To sme robili minule. Sme robili minule, čiže 

takýmto spôsobom budeme hlasova ť aj dnes. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Dopl ňujúci návrh pána poslanca bol schválený. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďalší návrh nám doru čil pán poslanec Fiala a navrhuje 

vypusti ť bod 4. z návrhu uznesenia. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Fialu vypusti ť bod číslo 4. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

trinás ť za, štyria proti, dvadsatjeden sa zdržalo, 

jeden nehlasoval. 

Tento návrh nebol schválený. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tretí návrh nám doru čila pani Tvrdá a to k bodu, teda 

v návrhu uznesenia, bod 3. podbod 2, teda 3.2  zmen i ť v tom 

slova zmysle, že podiel prostriedkov alokovaných na  

rekonštrukciu, investície a modernizácia  a tak ďalej musí 

tvori ť minimálne sedemdesiat percent z celkového objemu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o pozme ňujúcom 

návrhu pani poslankyni Tvrdej. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Upres ňujú sa v nej veci okolo pojmológie, čiže 

investície ale aj zmena toho podielu. 
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Áno je to zvýšenie, zvýšenie investícií. 

(hlasovanie pokra čuje) 

Štyridsa ť prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, deviati sa zdržali, 

dvaja nehlasovali. 

Konštatujem, že tento pozme ňujúci návrh bol schválený. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak teraz nám ostávajú ešte na hlasovanie uznesenia  

bod číslo 1., 2., 3., 3.1, lebo 3.2 sa zmenila,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale o 3.2 ako celku musíme hlasova ť. Musíme to nejako, 

tú trojku ako celok.  

Ona bola zmenená, ale iba v jednej časti. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

O zvyšky týchto bodov budeme ešte hlasova ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. Otázka , či navrhujete hlasovanie ako celok, čiže 

o všetkých bodoch, o ktorých sme doteraz nehlasoval i naraz, 
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alebo samozrejme v znení zmien, ktoré navrhla pani 

poslanky ňa Tvrdá a ktoré sme doplnili na návrh pána 

poslanca Nesrovnala, alebo chcete hlasova ť osobitne. 

Či tam nikto nenavrhol osobitné hlasovanie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nenavrhol nikto osobitné hlasovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže budeme hlasova ť ako celok, čiže o celom uznesení 

v znení tých pozme ňujúcich a dopl ňujúcich návrhov. 

Môžem takto da ť hlasova ť? 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení ako ce lku 

v znení prijatých pozme ňujúcich a dopl ňujúcich návrhov. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

dvadsa ťosem hlasovalo za, jeden proti, desiati sa 

zdržali, dvaja nehlasovali. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie k bodu číslo dva 

troma pätinami všetkých poslancov. 

Ďakujem ve ľmi pekne za prerokovanie tohto bodu. 
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BOD 3 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 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, 

SPOLOČNOSTI AKJ S.R.O. SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tri. Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa ide o nájom 

pozemku a zmluvy o budúcej zmluve v katastrálnom úz emí 

Staré Mesto pre spolo čnos ť AKJ. 

Prosím? 

Máme hodinu rokovaniu pred sebou, ak myslíte, že 

prestávka je vhodná, ja samozrejme krátku prestávku  môžem 

vyhlási ť.  

(poznámka: hovor v sále) 

Či žiadnu sme nemali? Prosím, predsedov klubov, keby  

sa vyjadrili, lebo máme taký úzus, že to riešime na  návrh 

klubov. Máme do dvadsiatejprvej sme sa dohodli, že budeme 

rokova ť, čiže tá prestávka by musela by ť naozaj ve ľmi 

krátka, len taká, ve ľmi symbolická. 

(poznámka: hovor v sále) 
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Čiže do dvadsa ť hodín desa ť minút. Dvadsa ť desa ť 

budeme pokra čova ť. 

(prestávka od 19.58 h do20.15 h) 

(po prestávke) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sme na troch pätinách, čiže potrebujem, aby ste sa 

vrátili do rokovacej sály a pokúsime sa urobi ť čo najviac 

práce ešte dnes. Ďakujem pekne. 

Dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, osemnás ť, dvadsa ť, 

dvadsa ť, dvadsa ťdva, dvadsa ťštyri, dvadsa ťsedem poslancov 

som napo čítal, čiže mohli by sme otvori ť rokovanie. 

Otváram teda rokovanie o bode číslo tri, ktorým je 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa  

týkajúci sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriad ení 

vecného bremena na časti pozemku registra C,  

v katastrálnom území Staré Mesto pre spolo čnos ť  

AKJ, s. r. o.  

Materiál uvedie pán riadite ľ magistrátu pán Rastislav 

Gajarský.  

Nech sa pá či. 

(poznámka: zo sály po čuť „trojka, hej?“) 

Trojka. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 137 

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

Ďakujem. 

To je chvalabohu bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

To bolo ve ľmi dobré úvodné slovo. 

Čiže bez úvodného slova otváram diskusiu. 

Nikto sa do diskusie nehlási. 

Poprosím návrhovú komisiu, pani predsední čka. 

Prosím mikrofón, tak, áno. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu tak uznesenia, tak ako bolo 

predkladate ľom predlžené, teda schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je to trojpätinová vä čšina dvadsa ťsedem poslancov, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Opäť sa nám darí nap ĺňať príjmy nášho mesta. 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ť za, nikto proti, dvanásti sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 

Konštatujem, že sme neschválili uznesenie k tomuto 

bodu. 

 

 

BOD 4 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 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo štyri. Je to osobitný 

zrete ľ týkajúci sa nájmu pozemkov v katastrálnom území 

Staré Mesto pre pána Ivana Tychlera. 
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Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tento, tento materiál má všetky súhlasy, iba 

podotknem, že povinnos ť pána Tychlera doplati ť za nájom za 

doterajšie užívanie je v materiáli uvedená, je uved ená aj 

táto povinnos ť v zmluve, v návrhu zmluvy v článku 3, 

odstavec 4. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážený pán primátor, vážení kolegovia, viete, sú tu , 

je tu dos ť často polemika, že či znalecký posudok je 

dostato čne vysoký, že či tam je tá pôda tak a tak drahá.  

A zdá sa mi ten predchádzajúci bod a týka sa to aj 

tohto, že ke ď už prenájom nechceme schváli ť na pozemok, na 

ktorom zjavne tam ležia (nezrozumite ľné slovo), ja ten 

pozemok poznám, ktorý mesto nijako nemôže využi ť a že 

niekto sa proste o nejakú vec ide stara ť alebo podobne, tak 

sa mi to zdá troška také nefér vo či tým ob čanom.  
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Teraz tu máme nejaký stánok, kde asi ke ď ten stánok 

neschválime, tak ten podnikate ľ, respektíve ten živnostník 

skon čil a máme ho na úrade práce. 

A či toto je tá naša pomoc, stále si poviem o tých 

našich predvolebných programoch, v ktorom aj my a m yslím, 

že pravica ešte viac, rozpráva o tom pomoc malému 

a strednému podnikaniu. Ešte naozaj neviem ako sme pomohli 

tomu malému podnikaniu, okrem toho, že tomu malému 

podnikate ľovi prenajmeme nejaký priestor.  

Ďakujem pekne, teda štyri metre štvorcové a nie je t o 

lacné. Pokia ľ viem, ta také ceny ve ľakrát ani nie schopní 

preda ť ten pozemok, za ktorý tento prenajímame. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Šov čík. 

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

No, pán poslanec Hanulík, ja navrhujem riešenie 

z Vranova nad Top ľou, o ktorom som dneska čítal v médiách.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My ostatní sme ne čítali, takže nevieme, ale ke ďže ste 

nepokra čovali. 

Končím možnos ť sa prihlási ť.  
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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 predkladate ľom, teda schva ľuje.  

Trojpätinová vä čšina opä ť. 

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.) 

Neviem, kto stiahol. 

Tridsa ťpäť prítomných,  

dvadsa ťšes ť za, nikto proti, deviati sa hlasovania 

zdržali. 

Vážení kolegovia, ak takto budeme pokra čova ť, potom 

nerozumiem, čo robíme v tých komisiách. Ke ď sem príde 

materiál, ktorý nemá výhrady, nikto vo či nemu ni č nepovie 

a potom neprejde, tak čo? Ako, to ni č? Máte pocit takej 

zodpovednosti vo či tým materiálom? Však aspo ň povedzte, že 

je to zle pripravené, čo s tým máme urobi ť. 

Veď toto je smiešne, toto je nezodpovedné čo robíte.  

Tí, ktorí ste sa vyjadrili proti, alebo zdržali asp oň 

povedzte, že pre čo.  

Ale to len takú faktickú som dal. 
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BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

RUŽINOV, PARC. Č. 1795, SPOLO ČNOSTI 

MARINER, SPOL. S R.O. SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Päť, piaty bod je osobitný zrete ľ, týkajúci sa nájmu 

pozemku v katastrálnom území Ružinov pre spolo čnos ť 

MARINER. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, ide o špeciálny prípad umiestnenia reklamy 

formou výsadby zelene a úpravy danej plochy.  

Poviem iba nejaké závery čo sa týka komisií. Finan čná 

komisia neodporú ča tento materiál, starosta súhlasil 

s nájmom a mestská rada neprijala uznesenie. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa hlási pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor ja dávam návrh na ukon čenie dnešného 

rokovania a navrhujem, aby sme všetky tieto body ro kovali 

zajtra ráno, pretože dneska asi ni č neprejde, tak potom 

neviem pre čo sme sa dohodli  tuná  by ť do deviatej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže je to procedurálny návrh, tak dám o ňom 

hlasova ť, ale môžte sa k nemu vyjadri ť faktickými 

poznámkami, aby ste vyjadrili svoj návrh, ale proce durálne 

návrhy sa hlasujú hne ď.  

Áno. 

Čiže dve faktické poznámky a potom budeme hlasova ť.  

Nech sa pá či.  

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

(poznámka: v sále je ve ľká vrava) 

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

Ja dávam návrh, môžem hovori ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 
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Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ja dávam návrh, aby sme hlas, rokovali do dvadsiate j 

prvej s tým, že by sme presko čili a nerokovali by sme 

osobitné zretele, v tejto chvíli. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To bol ďalší procedurálny, ale vo faktickej poznámke 

neviem. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ja som sa chcel vyjadri ť k návrhu pána poslanca 

Pilinského, ale to, čo hovorí pani poslanky ňa Tvrdá má 

logiku a dneska nemá zmysel hlasova ť o tých, o tých 

trojpätinových bodoch. 

Či tu budem a, a, a proste ni č neprejde. Však to je 

jalová práca.  

Buď si to radšej dajme na zajtra ráno, celé a dneska 

to zrušme, alebo ako hovorí pani poslanky ňa Tvrdá to 

presko čme a po ďme také veci, kde sta čí nadpolovi čná 

väčšina. 
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Týmto možno si aj dovolím vyzva ť ostatných poslancov, 

ktorí sú neprítomní, aby nabudúce, ke ď vedia, že sú práve 

tie trojpätinové hlasy, skúsili zváži ť svoju prítomnos ť. 

Ďakujem.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, budeme hlasova ť o dvoch návrhoch. 

Jeden je ukon či ť a pokra čova ť zajtra, druhý je 

pokra čova ť bodmi, ktoré nevyžadujú trojpätinovú vä čšinu.  

Prvý je návrh pána  poslanca Pilinského ukon či ť dnešné 

rokovanie a pokra čova ť zajtra o pol deviatej. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

osem za, šestnás ť proti, jedenás ť sa zdržalo. 

Druhý, nezaznel v rozprave. Teda myslím, ako 

v riadnej, v riadnom návrhu. 

Prosím, pani Kramplová nám to upresní, či to môžme 

hlasova ť, alebo nie. 

Nech sa pá či. 

Pani vedúca. 

(poznámka: po čuť hovor zo sály „môžme“ a ďalej nie je 

rozumie ť.) 

Môžme o tom hlasova ť, aj vo faktickej.  
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Takže procedurálny pani poslankyne Tvrdej je 

momentálne presko či ť body pä ť až (poznámka: po čuť vravu zo 

sály). 

Je to procedurálny návrh presko či ť body pä ť až 

dvadsa ťdva. Zastupite ľstvo môže rozhodnú ť o poradí bodov 

v akom bude rokova ť. Pä ť až dvadsa ťdva a navrhuje rokova ť 

o bode dvadsa ťtri a ďalších. Nie, na štatút nám treba tri 

pätiny, čiže o bode dvadsa ťpäť a ďalších. 

Dobre hovorím, pani poslanky ňa.  

Lebo dvadsa ťtrojka nevyžaduje, dvadsa ťštvorka sú tri 

pätiny na štatút dvadsa ťpäťka nevyžaduje.  

Čiže dvadsa ťpäť, dvadsa ťšes ť, dvadsa ťsedem, 

dvadsa ťosem a tak ďalej.  

(poznámka: stále po čuť vravu zo sály.) 

Prosím? 

Bod šestnás ť, áno, môžme rokova ť o bode číslo 

šestnás ť, to je zverenie. 

Čiže, vieme o čom ideme hlasova ť. 

Prosím, hlasujeme o návrhu, aby sme pokra čovali bodmi, 

ktoré nevyžadujú tri pätiny. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

štrnás ť za, osem proti, jedenás ť sa zdržalo. 

Konštatujem, že neprešlo. 
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Takže bod pä ť, vraciame sa do rokovania o bode číslo  

päť a vraciame sa dorokovania riadne tak, ako bolo. 

Prosím, keby ste vrátili tabu ľu.  

Pán Pilinský má faktickú poznámku, ktorú možno zruš í. 

Už sa aj stalo. 

Pán poslanec Drozd sa hlási faktickou poznámkou. Ne ch 

sa pá či. 

Pán poslanec Drozd má faktickú. 

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

Ďakujem pekne, ale naozaj, takéto skákanie v program e. 

Ja som bol proti tomu, ale to naozaj by sme si nema li 

zvyka ť. Je schválený program a robi ť v ňom takéto presuny, 

to naozaj nie je dobré. 

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. 

Pán, pán poslanec Drozd povedal nie čo iné ako, ako pán 

poslanec Borgu ľa. 

Ja považujem za možné, že niektorí poslanci sa pre 

akúsi čistotu hlasovania, napriek ubezpe čeniu organiza čného 

oddelenia možno zdržali, pretože ja tiež nie som 
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presved čený a ve ľmi som váhal, že či budem za ten návrh, 

napokon som bol za. Ale možno že, že niektorí to ta k 

nevideli, ale to ešte, pod ľa môjho názoru, Vám, Vám pán 

primátor neprekáža, aby Vy ste to predniesli ako 

procedurálny návrh, alebo návrh na úpravu bodov rok ovania. 

Pretože ja si naozaj myslím, že, že možno, možno ni ektoré 

tie body, ktoré by boli zajtra prešli, dnes neprejd ú.  

Takže to je možno výzva, pán primátor na Vás, že či 

ešte raz zvážite možné, možné hlasovanie aj ke ď je to možno 

márny pokus. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Mňa by iba zaujímalo, ke ď o prerušení, teda o ukon čení 

diskusie sa musí v normálnom príspevku odhlasova ť, 

nerozumiem proste akým spôsobom je potom schválené,  že 

zmena programu je pod ľa mňa, ako to čo sme išli navrhnú ť je 

zmena programu. A neviem si predstavi ť, ako môže niekto 

v diskusnom príspevku je napísané, že v diskusnom p ríspevku 

nemôžte dáva ť návrhy, hej? A mne to. Teda vo faktickej, 

pardon. Mne nepríde nejakým spôsobom, toto čo bolo, to bolo 

podľa mňa zmena programu jednozna čne a vo faktickej návrh, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pre čítam, pán poslanec. 

V rokovacom poriadku je napísané: Faktickou poznámk ou 

možno predloži ť aj procedurálny návrh vz ťahujúci sa na 

spôsob prerokúvania niektorého bodu programu. 

Je to tak, alebo nie je. Spôsob prerokovania. Tak, 

pani poslanky ňa to využila a predložila.  

Možno že ten výklad je vo ľný. Ale ja myslím, že sme 

ni č zlého neurobili.  

Vôľa bola prejavená a teraz jalovo presta ňme 

diskutova ť. Po ďme spä ť do bodu číslo pä ť. 

Pán poslanec Nesrovnal je prihlásený do diskusie 

k bodu číslo pä ť. 

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

Ďakujem pekne. 

Konečne rozumné slovo. 

Finan čná komisia nepodporila tento mat návrh, pretože 

sa jedná o vonkajšiu reklamu, ktorej, ktorá mesto e šte 

vôbec nemá žiadnu koncepciu. A doby než nebudeme ma ť 

schválenú koncepciu vonkajšej reklamy a bilboardov,  tak 

nepodporíme takéto veci. 
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Ja viem, že na meste sa verbálne bojuje s bilboarda mi. 

Aj ste hovorili minule, že ste nejak, dali nejaké 

odstráni ť, ale to je všetko iba kvapka v mori a v zásade za 

dva roky v tomto nepohli. 

Takže z tohoto dôvodu sme proti, proti. Ten, ten 

žiadate ľ si zele ň môžu spravi ť aj bez toho, aby tam mal 

vonkajšiu reklamu. 

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, ja by som tu  

chcel poveda ť, že ten prenájom je jednozna čný ekonomický 

nejaký prínos pre mesto. Hej? 

Ja som poslanec za Dúbravku, kde napríklad jednou 

našou požiadavkou bolo ozna či ť prechod pre chodcov. My nie 

sme schopní, pretože mesto nemá peniaze.  

Mne toto pripadá, že ke ď nechceme niekomu prenaja ť, že 

robíme dva krát zle. Raz robíme zle, že mesto nemá príjem, 

druhé, že nejakému živnostníkovi. Nechcem poveda ť teraz 

tento bilboard, môže ma ť niekto nejaké názory. Ale naozaj, 

že odsúhlasí mestská časť, ktorá ve ľmi dobre vie čo chce 

a čo nechce, odsúhlasí nejakú terasu, odsúhlasí nejaký  
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stánok. Ten stánok, ten živnostník tam chce by ť preto, lebo 

tí ľudia o to majú záujem kupova ť u ňho. Keby nemali, nemá 

záujem o ten stánok.  

Ten stánok je prenajatý za celkom slušné peniaze. 

Výpovedná doba, čiže ke ď nám to prestane vyhovova ť nám, 

alebo starostovi, tak to v priebehu jedného mesiaca  

vypovie. Tam nie je žiadne riziko, že nám zamedzí r ozvoju 

dopravy a čohoko ľvek iného. 

A ja vám poviem jedno. Ve ľakrát sme tu boli niekde na 

nejakých akciách, že Devín, podpori ť WC a tak. Po jednej 

strane sme za to, aby nie čo niekde vzniklo a po druhé sme 

za to, ani korunu na to nedáme. Proti všetkému.  

Chcem aj ja, proste cítim to, že ke ď skon čím tieto 

štyri roky a dokážem to, že ni č, že som len neschva ľoval, 

ale ni č som pre tú mestskú časť nespravil, tak sa mi zdá, 

že som asi ne, nespravil to, čo odo m ňa tí ob čania 

očakávali. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja k tomu si dovolím jednu faktickú poznámku. 

Myšlienka urobi ť starostlivos ť o zele ň formou reklamy 

vznikla v rámci akcie, ktorá sa volá Mestské zásahy . 

Odporú čam špeciálne poslaneckému klubu. 
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To je presne odtia ľ. Pán architekt Polakovi č a pani 

architektkou Kolárovou prišli za mnou a h ľadali sme, ktoré 

z tých mestských zásahov by bolo možné zrealizova ť.  

Mestské zásahy aj touto cestou vidia šancu na 

skvalitnenie verejných priestorov, na ktoré mesto n iekedy 

nemá peniaze. Umiestni ť tam reklamu, ktorá nedráždi, 

nájdete to vo viacerých mestách v Európe a ten niek to, kto 

tú reklamu tam má, sa za tie peniaze, ktoré z toho získa 

stará o ten príslušný priestor, skultivuje ho a pod obne. 

O tom je tento návrh. Ako, hovori ť o tom, že 

rozširujeme reklamu. Áno, rozširujeme, ale na ve ľmi 

špecifickú, relatívne vkusnú, ktorá má aj prínosy p re 

mesto. A nevymysleli sme to my, ale ľudia, ktorí sa snažili 

vytvori ť nové nápady na zlepšenie prostredia, mestského 

prostredia v našom meste. Ni č viac, ni č menej. Túto 

faktickú poznámku. 

Na mňa chce reagova ť pán poslanec Nesrovnal.  

Nech sa pá či pán poslanec. 

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

Pán primátor, tak v tom prípade takáto informácia m ala 

odoznie ť na všetkých komisiách a mala by ť sú časťou 

materiálu a ke ďže neodoznela a sú časťou materiálu nebola, 

tak neviem posúdi ť jej relevanciu. 

Ja poznám ten projekt Mestské zásahy, viem, že 

hovorili o zeleni a bolo na úplne inom mieste a úpl ne iným 

spôsobom, kedy trávnik sám mal by ť upravený tak, že by 
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vzbudzoval nejakú asociáciu s nejakým podnikate ľským 

subjektom a nie, že si niekto nama ľuje na stenu ve ľkoplošnú 

reklamu, respektíve dá tam bilboard. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumiem. 

Pán námestník Budaj. 

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

Ja si to chcem zárove ň overi ť a zárove ň chcem 

upozorni ť poslancov, že majú tu fotografiu a teda rozumiem 

tomu dobre a myslím, že aj vä čšina z nás, že nejde o tento 

bilboard, ktorý vidíme, ale ide o mali čkú reklamu, ktorá je 

nad zele ňou. Jeden krát jeden meter. 

Tak, aby sme neboli zavedení tou fotografiou, kde 

vidíme teraz naozaj ve ľkoplošnú reklamu ale o tej nie je 

vôbec re č. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán námestník. 

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

Možno som to iba ja prehliadol, ale nenašiel som ta m 

v tej zmluve to, že by tam bolo naozaj pripravené t á zmluva 

na valorizáciu, respektíve na ošetrenie vo či inflácii. 

Možno by to bolo dobré zapracova ť do toho materiálu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím s Vami, ak zmluva prejde, tak bude ma ť 

zapracovanú infláciu. To môžem poveda ť, lebo to v tejto 

chvíli,(poznámka: hovor zo sály) áno to by malo by ť 

štandardné, to by možno kolegovia, ktorí sú tu z ma jetku 

mali zobra ť jako poznámku, ktorá sa týka každej zmluvy, 

ktorá sa rieši nájom. 

(poznámka: v sále po čuť slová „odsek sedem“) 

Takže v článku tri, odsek sedem. Pán vedúci oddelenia 

to upresnil, máme to tam. 

Pán poslanec Muránsky priate ľsky kývol rukou vo vz ťahu 

k oddeleniu, že to prehliadol, iste len z horlivost i pri 

študovaní materiálu.  

Pán poslanec Pekár. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 
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Je to kus nekultivovanej zelene, by som to nazval, kde 

kedysi bol stánok, s ktorým sme mali ve ľké problémy 

a nakoniec sme ho odstránili.  

Ako, je, je problém reklamné tabule. Tá, tá tabula,  

takéhoto malého rozmeru pod ve ľkým bilboardom, za ur čitých 

podmienok kedy môže by ť odstránená s tým, že ešte tam 

vznikne zele ň tak, ako je v materiáli, tak si myslím, že je 

to prijate ľné v tejto chvíli.  

Nechcem obhajova ť všetky bilboardy, ale za jasných 

pravidiel s tým, že tam bude skultivovaná zele ň. Teraz to 

vyzerá ve ľmi zle a je to pozemok hlavného mesta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Konštatujem, že sa nikto ďalej neprihlásil. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť a prosím návrhovú 

komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia tak, ako bolo 

uvedené predkladate ľom, teda schva ľuje. 

Trojpätinová vä čšina, opä ť. 
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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. Nech sa vám pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, deviati sa zdržali 

hlasovania. 

Konštatujem (poznámka: zakašlanie), pardon, že sme 

neschválili uznesenie k bodu číslo pä ť. 

Bod šes ť bol stiahnutý. 

 

 

BOD 7 NÁVRH NA ZNÍŽENIE VÝŠKY NÁJOMNÉHO PO 

DOBU REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC NEBYTOVÉHO 

PRIESTORU NA HROBÁKOVEJ 5 PRE 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOLKÁRSKY KLUB 

SPOJE BRATISLAVA – PRÍPAD HODNÝ 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Po našej rozprave bod číslo sedem. Návrh na zníženie 

nájom, výšky nájomného po dobu rekonštruk čných prác 

nebytového priestoru, 

(poznámka: hovor zo sály, nie je rozumie ť) 

tak, tak potom s tým musíme nie čo urobi ť, 
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nebytového priestoru na Hrobákovej číslo 5 pre 

občianske združenie Kolkársky Klub Spoje Bratislava – 

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Ide v podstate o zmluvu, kde by, ktorú by sme 

predlžovali čas, čas nájmu a by sa znižovala po dobu 

rekonštrukcie, myslím, že je to nastavené na šes ť mesiacov. 

Ďakujem pekne. Tak je to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Finan čná komisia, mestská rada, pán riadite ľ, máte 

informáciu? Aby ste informovali poslancov. 

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

Áno, môžem aj mám tu pripravené. 

Finan čná komisia odporú ča schváli ť s tým, že pôvodná 

výška nájomného sa znižuje po čas rekonštrukcie, najdlhšie 

na obdobie maximálne troch rokov, mestská rada 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Troch mesiacov. Troch rokov? 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

To, tu je, ja tu mám  napísané, že troch rokov. Ale  

troch mesiacov to bolo myslené asi, tu mám chybu v texte. 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport odporú ča 

schváli ť s tým, že pôvodná výška nájomného sa znižuje 

najviac na šes ť mesiacov od podpísania dodatku ku zmluve 

a mestská rada nám odporú ča schváli ť s tým, že pôvodná 

výška nájomného sa znižuje najviac na šes ť mesiacov od 

podpísania dodatku k zmluve. 

Takže je to dva krát za šes ť a jeden krát finan čná 

komisia tri. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo tri. 

Pán poslanec Nesrovnal faktickou poznámkou. 

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

Chcem sa iba opýta ť, teraz tieto návrhy, tieto 

informácie čo zazneli, sú návrhy na zmeny uznesenia, alebo 

ich máme poda ť my, alebo ako to je? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sú v materiáli. Šes ť mesiacov je v materiáli. 
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JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , poslanec MsZ: 

Šesť mesiacov je v materiáli, aha. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V materiáli. 

Ale pán riadite ľ informoval, že vy ste navrhovali ako 

finan čná tri, ale že sa priklonila mestská rada skôr 

k šiestim. 

Pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

V návrhu uznesenia je ale spomínaný dodatok číslo 

jedna a možno sa teda ja mýlim a opravte ma. Ale ja  čítam 

to, to uznesenie a celý ten materiál tak, že je pra vda, že 

tie zníženie, znížené nájomné na tú dobu, ktorú ste  

hovorili, ale ak vstúpi do platnosti dodatok číslo jedna, 

tak poplatok sa zníži z 12.912,-(poznámka: po čuť v sále 

zakaš ľanie) Eur ro čne o sumu 9.563,55 ro čne na sumu 

3.348,45.  

Ak sa mýlim, opravte ma, ale ja na tomu rozumiem ta k, 

že síce znižujeme na nejakú dobu, ale zárove ň príjmame 

alebo jednoducho smeruje rozhodnutie k prijatiu dod atku 

číslo jedna, ktoré, ktorý na základe dvoch rôznych z liav 

umožňuje takto zníži ť celkovo tento, tento prenájom. 

Prosím, uve ďte, či sa mýlim, alebo mám pravdu. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja mám pocit, že ten text je tam nejaký zvláštny, 

pretože je tam dátum o dodatku z 28. 6., ktorý ma b yť 

podpísaný do 60 dní. Hádam už bol? Ak je to z 28. 6 . 2012. 

Tá veta je tam nejaká zmäto čná. Poprosím, keby pán 

vedúci sa k tomu vyjadril. Sme v uznesení. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Ja Vás chápem. 

Aha, zmluva zo d ňa.  

Čiže myslí sa, tento text je vlastne dodatkom, pán 

poslanec. 

Dobre to. Len to tak v tom texte nie je celkom. 

Aha, je. Zmluva je tam zo d ňa a tak ďalej, ale slovo 

dodatok číslo jedna je tá zmena, ktorú robíme my, že zo 

sedemdesiat ideme na tri Eurá na dobu šiestich mesi acov. 

To je dodatok číslo jedna. Neexistuje iný dodatok. 

Čiže aby ste rozumeli. Malo by ť ozna čené dodatok, 

ktorý znie takto a takto, ten má by ť podpísaný do vtedy 

a do vtedy. Vtedy by Vám to asi bolo úplne zrejmé. 

Pán poslanec, nech sa pá či, faktická. 

Pán poslanec Fiala má slovo. 
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Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Áno, je možné, že máte pravdu. Ale, prosím, skúste mi 

vysvetli ť, kde je to v dodatku číslo jedna, že je to na 

túto čas, na tento čas. 

Budem spokojný. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Priamo v uznesení to je. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

No v uznesení je tá z ľava, o ktorej hovorím ja,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

že bude, že bude do, do prijatia dodatku číslo jedna 

a je, a dodatok číslo jedna, pod ľa môjho názoru umož ňuje to 

zásadné zníženie ceny. 

Možno sa mýlim. Ale ja to, ja tomu rozumiem tak. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci, prosím, keby ste vysvetlili, či dodatok 

číslo jedna bude nie čo iné, než nami schva ľované uznesenie. 

Aby sme v tomto si rozumeli. 
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(poznámka: zo sály po čuť !neviem či je tu pani 

Varjúová) 

Pani Varjúová je tu, čiže môže nám pomôc ť.  

Prosím, keby sme si vyjasnili to slovo dodatok číslo 

jedna, lebo ten má by ť podpísaný do 30. 6.  

Par, pardon do 60 dní. 

(Poznámka: zo sály po čuť „do 60 dní“) 

Áno.  

Takže skúste nám vysvetli ť čo je dodatok číslo jedna. 

Mgr. Alžbeta   V a r j ú o v á , riadite ľka Centra vo ľného 

času Gessayova: 

Dodatok čís 

Môžem? 

Dodatok číslo jedna to je vlastne obsahuje tú opravu, 

to zníženie sumy poplatku po čas doby rekonštrukcie, 

najdlhšie za tých šes ť mesiacov, po podpísaní, teda vlastne 

dodatok sa podpisuje do tých šes ťdesiatich dní. 

Dodatok je k nájomnej zmluve, ktorá je uzavretá, kt orá 

bola ešte minulý rok 28. 6. 2012 ešte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani riadite ľka, ja tomu rozumiem, len tam je článok 3 

odsek 2), ktorý mi nevidíme a tam je napísané:  „Uh rádza ť 

nájomné vo výške 1.076,- sa mení na uhrádza ť mesa čné 

nájomné na 46,15. (poznámka: zo sály: „áno“). 
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Tie sú natrvalo alebo len na šes ť mesiacov? 

Mgr. Alžbeta   V a r j ú o v á , riadite ľka Centra vo ľného 

času Gessayova: 

Len na tých šes ť mesiacov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Tak potom je to odpove ď pre pána poslanca, že to je 

len na tú obmedzenú dobu. 

Mgr. Alžbeta   V a r j ú o v á , riadite ľka Centra vo ľného 

času Gessayova: 

Len na tú obmedzenú dobu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík, faktická. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som to pochopil, ke ď to oni, zrekonštruujú povedzme 

za štyri mesiace, tak od vtedy zase im nasko čí spä ť to 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno, tak sa to myslí. Tak sa to myslí. 

Prosím, ke ďže nemáme ďalšieho prihláseného, dávam 

priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom predložené, teda schva ľuje, ako prípad 

osobitného zrete ľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu. Stále sme v trojpätinových hlasovaniach.  

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali úspešné uznesenie. 
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BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

PETRŽALKA, PARC. Č. 2158/3, PRE 

SPOLOČNOSŤ FORESPO BUDATÍNSKA A.S. 

SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo osem. Osobitný zrete ľ, nájom pozemku 

v katastrálnom území Petržalka pre spolo čnos ť FORESPO a.s. 

Nech sa pá či, 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. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu o bode číslo osem, do ktorej sa hlási 

ako prvý pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja tú oblas ť trošku poznám, ale chcel by som sa 

spýta ť, pod ľa toho čo je v materiáli vyšrafované, tak my 
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prenajímame taký ten úzky pás pozemku aj mimo, mimo  tej ich 

stavby a je to pred inými budovami. 

Ja neviem, či z toho náhodou nemôže v budúcnosti 

vzniknú ť nejaká komplikácia alebo nedorozumenie.  

Ako gro toho pozemku je pred ich, to viem pochopi ť, že 

ho chcú prenaja ť, ale ke ď si pozriete tam tie ďalšie, taký, 

taký slíž na konci, tak ten je už úplne pred inými 

budovami. Je na ňom cesta, parkovacie miesta a tak ďalej. 

Aby z toho nevznikla nejaká komplikácia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Hovoríme zrejme o tej vizualizácii, ktorá je 

v materiáli uvedená. 

Pán vedúci, prosím, keby ste sa k tomu vyjadrili, n ech 

sa pá či. 

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

nehnute ľností: 

Rekonštrukcia chodníkov a dopravného napojenia, to 

znamená ciest, bol zaviazaný aby toto urobil, 

zrekonštruoval. 

Čiže áno, je to pred iným subjektom, tak aby to 

zrekonštruoval a uviedol do stavu, ktorý bude dobrý  pre 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže súvisí to z jeho zámerom rekonštruova ť ten 

priestor. 

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

nehnute ľností: 

Uhm. Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To bola odpove ď pre pána poslanca Hr čku. 

Keďže sa už nikto iný neprihlásil, prosím návrhovú 

komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o tom návrhu uznesenia, ktorý bol 

dodaný dodato čne k bodu osem (poznámka zo sály: „áno“), 

teda schva ľuje mestské zastupite ľstvo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže hlasujeme o uznesení v znení toho uznesenia, 

ktoré ste dostali dnes ráno. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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Teda dnes ráno, skôr dnes poobede, áno. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťjeden  za, nikto proti, traja sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. TRNÁVKA, PARC. Č. 15095/7, 

SPOLOČNOSTI REVITA, S. R. O. SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Deviatka je osobitný zrete ľ v katastrálnom území 

Trnávka. Jedná sa o nájom pozemku pre spolo čnos ť Revita. 

Pán riadite ľ. 

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

Áno, ďakujem za slovo. 
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Ide o nájom na dobu neur čitú za ú čelom vybudovania 

parkovacích miest. Konkrétne desiatich parkovacích miest 

a v súvislosti s realizáciou nadstavby. 

Čo sa týka komisií, finan čná komisia na tejto komisii 

materiál nezískal dostato čný po čet hlasov, mestská rada aj 

starosta, mestská rada odporú ča schváli ť, starosta súhlasí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo devä ť. 

Faktickou poznámkou ju za čína pán poslanec Nesrovnal. 

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

Neviem, či to je správne to faktickou poznámkou, ale 

my sme v minulosti čelili situáciám, že sa na nás obracali 

investori po dokon čení stavby, že žiadajú nás, aby sme 

prenajali veci, pozemky na, na parkovisko. A vyjadr ili sme 

veľkú nevô ľu nad týmto postupom a cítili sme sa vydieraní. 

Tu sme v úplne opa čnej situácii. Tu sme na za čiatku 

tohto procesu, kedy dopredu môžme poveda ť áno alebo nie 

a takto regulova ť teda tú výstavbu. 

Je to na zeleni, je to pekná zele ň a je to verejný 

priestor. 
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Ale vidím teda, že panuje nejaký konsenzus a že tam  

boli pracovníci magistrátu a vytypovali spôsob obno vy tej 

zelene, nejakej rekultivácie. 

Takže asi nech si to tí ľudia ta, postavia, ale 

podotýkam, toto nie je správny spôsob vz ťahov nakladania 

s verejnou zele ňou, že tam budeme robi ť parkoviská. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou pokra čuje pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Pán riadite ľ, ja len chcem podotknú ť, že materiál pri 

hlasovaní vo finan čnej komisii nezískal  dostato čný po čet 

hlasov na prijatie uznesenia. To znamená, že osem 

prítomných, štyria za, jeden proti a traja sa zdrža li. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán starosta a poslanec Pekár. 

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

Ďakujem, ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Je to zasa akýsi taký výnimka z tej našej dohody, ž e 

stavebník, ktorý chce realizova ť nadstavbu alebo hociktorý 
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iný stavebník musí deklarova ť parkovacie miesto na svojom 

pozemku. 

Tu hlavné mesto vydalo záväzné stanovisko 30. mája 

2012 k realizácii na stavby.  

Ja viem, že obyvatelia tohto bytového domu žiadajú aby 

tá nadstavba bola realizovaná, pretože nemajú finan cie  na 

opravu a rekonštrukciu celého bytového domu, ale pr e, pre 

stavebný úrad je dôležité záväzné stanovisko hlavné ho 

mesta. 

My sme sa obrátili na, na nadriadený orgán, ktorý, 

ktorý nám vyložil ten postup stavebného úradu, že m y aj 

keby sme nekonali alebo nevydali stavebné povolenie , tak 

parkovanie máme pýta ť až ku kolaudácii. 

Čiže toto je tak komplikované teraz nekona ť na 

stavebnom úrade, preto je aj súhlasné stanovisko me stskej 

časti. 

Vidíte tam na fotografii aj v textovej časti je 

popísané riešenie náhradnej výsadby zelene, aj ke ď to je 

v úvodzovkách náhradnej, lebo tá parcela  z asi  de siatimi 

parkovacími miestami sa nikde neprerobí z zasa asfa ltovej 

alebo betónovej plochy na zele ň, ale je to požiadavka 

obyvate ľov tohto domu.  

My by sme mali ve ľmi citlivo zvažova ť či prenajmeme 

alebo nie, pretože je to jedna z výnimiek a ke ď ich 

spustíme, tak sa nám môže sta ť, že tí ďalší žiadatelia sa 

budú odvoláva ť na tieto výnimky, ktoré raz urobíme tu na 
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hlavnom meste a už nebude potom dôvod nepovo ľova ť nadstavby 

a vybudovanie parkovacích miest či už v zeleni alebo na 

okraji ciest a chodníkov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tri faktické poznámky. 

Pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja sa faktickou naozaj musím vyjadri ť k tomu.  

Ja nemôžem po čúva ť od z úst starostu také slová ako 

nekona ť. Vy ste povinný kona ť. Je to prenesený výkon, výkon 

štátnej správy a Vy musíte kona ť. Ide o to, aké rozhodnutie 

dáte. Či dáte zamietavé alebo súhlasné. Ale také slová 

vypúš ťa, že nekona ť, to, to Vás charakterizuje. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík. 

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

No, pán primátor, ja sa chcem opýta ť. Lebo tuná v tom 

materiáli je právoplatné stavebné povolenie, ktoré sa volá, 
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tá stavba sa volá, že „Nadstavba bytového domu Slov enská 10 

Bratislava a parkovisko pre bytové jednotky nadstav by – 10 

stojísk. 

A teraz, ke ď mi im neschválime prenájom toho pozemku, 

tak ako oni postavia tých desa ť stojísk? To znamená, že 

nikdy neskolaudujú tú nadstavbu?  

Pretože nepreukážu vz ťah k pozemku, nebudú môc ť 

postavi ť stojiská, popredajú byty v tom dome a teraz čo? 

Ľudia budú ma ť na liste vlastníctva stavby? Rozostavané 

bytové jednotky?  

Veď tuto si môžme založi ť ako dos ť vážny problém. Ale, 

to predsa takto nemôže fungova ť, ve ď niekto musí najprv 

dopredu preukáza ť vz ťah k pozemku a potom žiada ť o stavebné 

povolenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja by som chcel len da ť ako príklad, že my  v Dúbravke 

staviame také nové parkovacie miesta, ktoré sú post avené 

takto v zeleni, s tým, že sú to tie polyvegeta čné panele, 

vlastne tá zele ň je tam na ďalej. A v tých zmluve zaviažeme 

tých ľudí, aby tú zele ň udržiavali naozaj na takej ur čitej 
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úrovni. A ďaleko je tá zele ň potom kvalitnejšia, ako bola 

tá predtým. 

Čiže ja nevidím to až taký ve ľký problém, že by tam 

bol úbytok nejak zelene alebo nie čoho podobného. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán námestník Budaj. Po  

ňom pán starosta Pekár bude reagova ť na faktické. 

Prosím, dajte slovo pánovi námestníkovi Budajovi. 

Nech sa pá či pán námestník. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem poprosi ť pána starostu, keby sa vyjadril 

zrozumite ľnejšie, lebo naozaj od postoja starostu by sme 

všetci si urobi ť názor. 

Čiže treba poveda ť jasne či tam pusti ť dokon čenie tej 

stavby alebo nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte, pán poslanec Šov čík, ale na koho? Lebo Vy 

ste už na re čníka reagovali, takže Vy už nemôžte reagova ť. 
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Teraz chcete reagova ť na niekoho v tej sledi 

faktických poznámok, takže, myslím, že to nie je mo žné. 

Pán starosta a poslanec Pekár. 

Prosím, zapnite pána 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Mňa mrzí, že niektorí poslanci si ne čítajú materiály. 

Tam je jednozna čné stanovisko, súhlasné stanovisko starostu 

mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

Nie je to na Vás, pán vice, viceprimátor.  

Ja som len povedal to riešenie, ktoré je problémové . 

My nemôžme nekona ť, (poznámka, zo sály: „naozaj“) Ja som 

dal súhlasné stanovisko aj vzh ľadom k tomu, že je tam 

žiados ť obyvate ľov aj vzh ľadom na to, pán Hanulík, my , my 

tiež robíme tie parkovacie miesta na zeleni tam, kd e je kus 

betónu, kedysi tam boli tie prašiaky a detské ihris ká, ale 

už to berte s rezervou. To nie je detské ihrisko, a le tam 

kde sa (gong) dajú urobi ť parkovacie miesta, tam ich 

robíme.  

Ja len upozor ňujem na to, že je to ďalšia z výnimiek 

tú , ktorú schválime a potom si nezadefinu, 

nezadefinovávajme, že pri nadstavbách a stavbách ne budeme 

povo ľova ť výstavbu parkovacích miest na pozemkoch hlavného 

mesta. 

Ale je tam súhlas starostu mestskej časti. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som dve vety. 

Jedná vec je, už nieko ľkokrát sme tu nie čo obdobné 

teda zamietli, myslím, že aj tento konkrétny materi ál, 

presne preto, že sme sa bavili, že na úkor zelene 

parkovacie miesta nemajú by ť. 

Pokia ľ sme tú nadstavbu nezastavili, tak sme ešte 

nejakým spôsobom dohlasovávali, že okej, ale poveda li sme 

si nieko ľkokrát, že nové nebudeme povo ľova ť. 

Druhá vec, ktorá ma tu zaujala je, že parkovacie 

miesta na zeleni s tými miestami. 

Ja, pokia ľ sa nemýlim, tak na, toto, k tomu by som 

poprosil vyjadrenie životného prostredia. Lebo obáv am sa, 

že možno v Dúbravke porušujete zákon o životnom pro stredí, 

lebo autá nesmú parkova ť na zeleni kvôli tomu, že ak z nich 

vytekajú nejaké tekutiny typu olej a podobne, tak v y musíte 

mať nejakým spôsobom od, no musíte ma ť proste, aby, aby 

tak, aby toto nešlo do pôdy. 

Takže, ak toto Dúbravka robí, možno by bolo dobré, aby 

to prestala robi ť, lebo môže s tým by ť problém. 
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To len na margo toho, akú vedomos ť mám ja o státí áut 

na zelených plochách. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hanulík, faktická. 

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

Ďakujem pekne. 

Robí sa to pod ľa štandardného projektu a sú časť toho 

je fólia, ktorá zabra ňuje prieniku ropných látok do zeme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diskutuje pán poslanec Šov čík. 

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

Pán primátor, toto je dobrá príležitos ť, aby sme si 

otvorili túto tému ako princíp v tomto meste do bud úcnosti, 

lebo ja tento materiál podporím práve pre to, aby t am 

nevznikol ten problém, ako napríklad vznikol na Rus oveckej 

ceste v Petržalke 3 – 5.  Povedzte mi, kto tam tera z 

postaví to parkovisko, aby ten dom mohol by ť skolaudovaný?  

Tam developer to mal jeden zo stavebných objektov, mal 

kontajnerové stojisko a parkovisko. Ľudia si odkúpili byty 

do osobného vlastníctva, v podstate si kupovali pod iel na 
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stavbe a teraz neni toho, kto by to parkovisko post avil 

a skolaudoval stavbu. 

Koľko takýchto problémov v tomto meste ešte 

vyprodukujeme . Tak si povedzme do budúcnosti, že t oto 

doriešme, ale povedzme si, že toto neni cesta. Že p redsa 

nemôže niekto stava ť nadstavbu a nema ť vyriešené 

parkovanie. Teda to znamená, rozumej, nájom pozemku  od 

mesta. 

Však to je prvý krok, to nemôže by ť krok posledný. 

Lebo vlastne sme postavení chrbtom k múru.  

Keď chcem by ť konzenkventný, tak by som povedal, že 

nie. Ale ke ď nechcem urobi ť problém, tak musím poveda ť áno.  

Veď toto neni slobodné rozhodovanie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, je tam iba umiestnenie stavby, nie je  

vydané stavebné povolenie. 

To je napísané v materiáli. To povedal pán poslanec  

a starosta Pekár. 

Faktická poznámka pán poslanec Pekár. 

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

Ale je vydané záväzné stanovisko hlavného mesta. 

Presne, čo povedal pán poslanec Šov čík. My by sme sa 

mali najskôr vyjadri ť, pred aj vydávaním záväzných 
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stanovísk, či prenajmeme a ke ď prenajmeme, tak potom 

pokra čova ť v tom procese vyda ť sta, záväzné stanovisko 

a potom to ide na stavebný úrad príslušnej mestskej  časti. 

Takýto, pod ľa mňa, by mal by ť systém.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa a potom dostane slovo vedúci 

oddelenia správy nehnute ľného majetku. 

Nech sa pá či, pán poslanec, máte slovo. 

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

Ja sa chcem opýta ť. Je to síce drobná stavba ale 

predsa drobná dopravná stavba. Nemal by sa k tomu 

vyjadrova ť a nejaký názor poveda ť aj hlavný dopravný 

inžinier? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Urobili sme to na komisii ke ď sme vydali to súhlasné 

záväzné stanovisko. Jeho sú časťou je požiadavka na 

parkovanie. Tam sa vyjadrí aj doprava aj urbanisti.  

Čiže. 
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K pozemku nie, my sa nemôžme k pozemku vyjadrova ť. My 

posudzujeme súlad s územným plánom.  

Dostaneme žiados ť a musíme sa k nej vyjadri ť. 

Pán poslanec Šindler, potom pán vedúci. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa tiež priklonil k názoru pána, pána 

poslanca Šov číka, že v tomto prípade, ke ď sme mu už dali 

záväzné stanovisko a na základe toho záväzného stan oviska 

rozpracoval tú projektovú dokumentáciu ďalej, tomu 

investorovi vznikli nejaké náklady. Teraz, ke ď ho 

zabrzdíme, tak tam vznikli nejaké zmarené práce, kt orými sa 

môžme dosta ť do nejakých možno strát, ktoré budeme musie ť 

refundova ť tomuto investorovi zrejme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Vďaka za slovo. 

Ja, ak sa nemýlim, tak pri tom záväznom stanovisku nie 

je napísané, že neni podmienené, že mesto nie čo predá alebo 

prenajme, hej? 

Čiže my tým, že dávame záväzné stanovisko nijakým 

spôsobom sa nedonucujme k tomu, alebo nedávame tým záväzok, 
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že nie čo predáme alebo prenajmeme. Čiže, pod ľa mňa, tam 

neni žiadna právna relevancia, ktorá by mohla spôso bi ť, že 

ak by sme mu to neodsúhlasili, tak by sme mohli ma ť z toho 

nejaký právny postih. 

Tak, to len to ľko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím. 

Pán poslanec a starosta Pekár, faktická. 

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

Poprosím o podporu tohto materiálu. 

My sme si teraz zadefinovali tie problémy, ktoré tu  

vznikajú, ale je to naozaj už tak rozrobené, že ja 

apelujem, je tam súhlas starostu mestskej časti, aby sme 

schválili ten prenájom, ale do budúcna mali by sme si dáva ť 

pozor pri vydávaní záväzných stanovísk hlavného mes ta. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci, chcete reagova ť? 

Nech sa pá či, pán vedúci oddelenia správy nehnute ľného 

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

nehnute ľností: 

Samozrejme všetci máte pravdu v tom, že mesto by sa  

malo stava ť k týmto problémom v nejakom kroku pred tým.  

To znamená, že my, respektíve ja som tú náladu 

zastupite ľstva analyzoval a už nieko ľko mesiacov prebieha 

toto, technicky vzato to prebieha tak, že mesto vyd áva 

súhlasné stanovisko ktoré sta čí developerovi alebo 

klientovi na to, aby si vybavil územné rozhodnutie 

a následne k stavebnému povoleniu potrebuje vz ťah 

k pozemku. 

Tieto súhlasné stanoviská boli zrušené, iba vo 

výnimo čných prípadoch, v prípade ak sú to inžinierske 

siete, alebo proste nejaké projekty a predbiehame t o. To 

znamená, budeme sa snaži ť predklada ť materiály tak, aby 

ešte pred územným rozhodnutím ste sa mali možnos ť k tomu 

vyjadri ť. 

Čiže toto chceme, už pripravili ten systém, ale budú  

veci dobieha ť. Proste budú dobieha ť, budú dobieha ť možno 

mesiace, týždne, ur čite budú dobieha ť. To sú veci, ku 

ktorým boli vydané súhlasné stanoviská. Tí, tí deve loperi 

alebo klienti majú tie územné rozhodnutia, s tým ni č 

neurobíme.  

Čiže toto je, povedzme, jeden z nich, ale systémovo je 

to nastavené ako mnoho iných vecí, ktoré systémovo sme tiež 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán poslanec Drozd, faktická. 

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

Ďakujem. 

Čiže, ke ď tomu dobre rozumiem, tak v podstate ke ď 

požiada investor o záväzné stanovisko, musí predlož i ť aj 

vz ťah k pozemkom, do budúcnosti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lebo ak to, ak to neurobí, tak urobí si pre seba 

riziko. Také sa stalo tu. 

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

Dobre, ďakujem. 

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

nehnute ľností: 

Vždy, vždy, vždy musel. Vždy musel. Ale dalo sa to tým 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Len, len aby ste rozumeli. Na územné rozhodnutie st ačí 

súhlas vlastníka. A na, na stavebné treba ma ť vz ťah 

k pozemku formou nájmu, vecného bremena a tak ďalej, ktorý 

môže udeli ť len zastupite ľstvo. 

Poďme. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť, ve ľmi pekne ďakujem za 

túto priate ľskú poznámku. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako bolo 

predložené, teda 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. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

dvadsa ťdevä ť za, traja proti, nula poslancov sa 

zdržalo, dvaja nehlasovali. 

Konštatujem, že sme schválili predmetný materiál. 
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BOD 10 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. NIVY, PARC. Č. 21895/2, RÓBERTOVI 

ŠARNÍKOVI 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte máme stále jednu minútu, takže bod číslo desa ť. 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, ide 

o nájom pozemku v katastrálnom území Nivy pre pána Róberta 

Šarníka. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál má všetky súhlasy, bez úvodného slov a. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo desa ť. 

Dvaja poslanci sú do nej prihlásení. 

Pán poslanec Borgu ľa, ako prvý. 
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Toto je príbeh prístavby kde niekto na hulváta 

postavil nie čo, čo tam vôbec nemá čo h ľadať. Že vraj to 

dos ť vadí tým susedom a je to ako sú časť nejakej kr čmy. 

A teraz my mu to vlastne takýmto spôsobom ideme 

legalizova ť.  

Čiže ja budem hlasova ť proti tomuto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nikto iný sa už neprihlásil.  

Je presne. 

Ešte pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja nemám k tomuto , ale dovolím si ta kú 

drobnú poznámku. Zajtrajšie zastupite ľstvo aj 

s náležitos ťami ktoré k tomu patria. Čiže štátny znak 

a také tie záležitosti, ktoré k tomu patria. 

(poznámka: zo sály po čuť „Tam ni č nie je.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je vážny preš ľap.  
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(poznámka: nie čo po čuť zo sály, je to nezrozumite ľné) 

Ani bagetka nebola, to je tiež náležitos ť, ktorá ma 

veľmi zasko čila, lebo ja som žil v tom, že bude. A trpím 

teraz spolu s vami, takže ako.  

Štátny znak je ešte vážnejší ako bagetka, to 

priznávam, takže zajtra ho samozrejme dáme. 

Pán poslanec Šov čík má faktickú. 

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

Áno, aby som nadviazal na kolegu, chcem upozorni ť 

všetkých vzácnych poslancov, že ústava slovenskej r epubliky 

nemá paragrafy ale články a pripisujem to tomu, že tu 

nemáme tú preambulu, tak sme to asi zabudli.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O ká, 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ja sa chcem vráti ť k tej bagetke.  

Naozaj, hoci nedokážeme ani jeden bod možno aby 

prešiel, ale v tých bagetách sme boli úplne jednozn ační, 

komplet všetky politické kluby. 

Proste, chýbalo to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Máme pred sebou posledné hlasovanie dnešného d ňa.  

Dávam slovo návrhovej komisii. 

(poznámka: hluk a vrava v sále) 

Pani predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím k ľud v rokovacej sále. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Čakala som na to, aby bol  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, vážená pani predsední čka, máte slovo. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené predkladate ľom, teda schva ľuje ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

trinás ť za, šes ť proti, štrnásti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme neschválili uznesenie k bodu číslo 

desa ť. 

Prerušujem rokovanie mestského zastupite ľstva, teda 

dnešné rokovanie kon čí, zajtra pokra čujeme o osem tridsa ť. 

Papiere si tu môžte necha ť, pretože zajtra budeme 

pokra čova ť presne v tomto priestore ďalej. 

Takže zajtra o 8.30. 

Karty na hlasovanie, predpokladám, pani kolegy ňa, 

karty na hlasovanie odovzda ť, alebo necha ť? 

Neodovzdávajú sa. 

(o 21.02 h prerušené rokovanie do druhého d ňa 25. 4. 

2013) 
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DRUHÝ ROKOVACÍ DEŇ – 25. 4. 2014 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(otvorenie rokovania o 8.30h) 

Poprosím kolegy ňu, keby spustila také cvi čné 

hlasovanie o tom, že ko ľko nás je ráno o 8.30 h v rokovacej 

miestnosti.  

Takže prosím, akoko ľvek stla číte gombík, je dôležité, 

aby ste preukázali, že ste tu, nie je dôležité, ako  budete 

hlasova ť, či za alebo proti. A tento záznam dáme do archívu 

z dnešného rokovania. 

(prezentácia) 

(poznámka: hovor v sále, nie je zrozumite ľný) 

Ja viem, však ve ď to sa hne ď ukáže. 

Čiže prítomných máme sedemnás ť poslancov, 

zastupite ľstvo je, osemnás ť, jeden nehlasoval, pán poslanec 

Pekár.  

Chcete ešte raz? 

Takže, prosím, ešte raz. Ke ď to má by ť pre históriu, 

tak nech je to poriadne. Som za. 

Takže, prosím, ešte raz, pani kolegy ňa, keby ste 

spustili hlasovanie.  
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Rozhodujeme o tom, či bude dnes pekne. 

(Prezentácia a hlasovanie. 

Takže prítomných je dvadsa ť poslancov tak, ako to 

ukazuje naša prezen čná listina. Takto máme zápisy 

v predsáli tejto miestnosti. 

Keďže nie, nemôžme za čať rokovanie, budeme čaka ť na 

to, kým prídu ďalší naši kolegovia a potom otvorím dnešné 

dopolud ňajšie rokovanie. 

Ďakujem pekne. 

(prerušenie otvorenia rokovania o 8.32 h z dôvodu 

neschopnosti uznáša ť sa mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy) 

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vyvesíme tie mená, ktoré boli tu prítomné, čiže tí, čo 

tu neboli. Je, je to málo? Chceme tých, tých 

nezodpovedných. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán poslanec, ak navrhnete takéto uznesenie, my to 

budeme robi ť. Na ve ľkú tabu ľu budeme oznamova ť a tak ďalej. 

(poznámka: prítomní poslanci:  

1.  Ing. Katarína Augustini č 

2.  Ing. Igor Bendík 
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3.  Ing. Milan Černý 

4.  Bc. Martin Dinuš 

5.  Ing. Slavomír Drozd 

6.  Anna Dyttertová 

7.  Stanislav Fiala 

8.  Marian Greksa 

9.  Ing. Vladislav He čko 

10.  Peter Hochschorner 

11.  Ing. Ján Hr čka 

12.  Izabella Jégh 

13.  MUDr. Peter Osuský, CSc. 

14.  Ján Panák 

15.  Ing. Dušan Pekár 

16.  Mgr. Sven Šov čík 

17.  Mgr. Jozef Uhler ) 

 

(otvorenie rokovania o 8.42 h) 

 

Požiadam Vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokova cej 

sále, aby sme mohli pristúpi ť ku otvoreniu dnešného 

dopolud ňajšieho rokovania. 

Poprosím všetkých vážených pánov poslancov, pána 

poslanca Gašpierika, pána poslanca Šov číka, keby sa usadili 

na svoje miesta, aby sme mohli otvori ť dnešné rokovanie. 
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BOD 11 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 

VINOHRADY, PARC. Č. 22304/1, ING. 

ARCH. MILANOVI CHUDÉMU BYTOM V 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážen é 

dámy a páni, otváram pokra čovanie prerušeného rokovania 

mestského zastupite ľstva, ktoré sme v čera prerušili po 

prerokovaní bodu číslo desa ť. 

Pred tým, než otvorím rokovanie o bode číslo jedenás ť 

vás chcem informova ť, že sa z dnešného rokovania 

ospravedlnil pán poslanec Kugler na celý de ň, neskôr príde 

pán poslanec Kor ček, na celý de ň sa ospravedlnil pán 

starosta Jambor a neskôr príde pani starostka Ožval dová.  

Na dopolud ňajšie rokovanie od deviatej do dvanástej hodiny 

sa ospravedlnil tiež pán starosta a poslanec Pekár.  

Toľko moje informácie, ktoré som dostal od 

organiza čného oddelenia. 

Otváram rokovanie o bode číslo jedenás ť. Je to Návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa vo vz ťahu 

k nájmu pozemku v katastrálnom území Vinohrady pre pána 

inžiniera architekta Milana Chudého. 

Pán riadite ľ magistrátu uvedie materiál. 

Nech sa pá či. 
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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 tento materiál schváli ť, 

mestská rada takisto, o stanovisko starostu bolo po žiadané 

11. 2. a dosia ľ sme nedostali negatívnu odpove ď, takže 

berie sa za to, že do 30 dní ke ď neodpovie, alebo nedá 

súhlas tak sa to berie ako súhlas. Takže, tým pádom  aj 

starosta dáva svoj súhlas. Môžem urobi ť taký záver. 

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 jedenás ť. 

Konštatujem, že sa do tejto diskusie nikto 

neprihlásil. 

Dávam 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: 

Ďakujem pekne. 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom predložené, teda schva ľuje. Je to 

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 ťjeden prítomných, 

dvadsa ťosem za, nikto proti, traja sa zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 12 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA, TÝKAJÚCEHO SA 

NÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ – POZEMKOV A 

STAVIEB NACHÁDZAJÚCICH SA NA 

KOMÁROVSKEJ 37 V BRATISLAVE, K. Ú. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, SPOLOČNOSTI 

SMAJLÍK, S.R.O. SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvanás ť. Je to Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa ide o nájom  

v katastrálnom území Podunajské Biskupice pre spolo čnos ť 

Smajlík, s.r.o. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bez úvodného slova. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže materiál je bez bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu pre vás poslancov. 

Nech sa pá či. 

Nikto sa do diskusie nehlási. 

Chcem  upozorni ť, že nie sme v bode trinás ť ale 

dvanás ť. To len pre zápis a to, čo svieti na panely.  

Takže v bode číslo dvanás ť sa nachádzame. Ani 

jedenástka to nie je. Ale tak, držím sa pôvodného p rogramu. 

Keďže sa nikto nehlási, dám priestor pre návrhovú 

komisiu. 

Nech sa pá či. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom predložené, teda schva ľuje. Je to 

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 ťjeden prítomných, 

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

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

BOD 13 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. 

Č. 23028/15, ING. JURAJOVI RAŠLOVI, 

CSC. S MANŽELKOU, AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalším bodom je bod číslo trinás ť. Ide o predaj 

pozemku v katastrálnom území Staré mesto pre pána i nžiniera 

Juraja Rašlu. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál 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 trinás ť. 

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené, tak schva ľuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

dvadsa ťsedem hlasovalo za, jeden bol proti, šiesti sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 14 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: 

Bod číslo štrnás ť je predaj pozemku v katastrálnom 

území Staré Mesto pre spolo čnos ť APOLLO ARENA s.r.o.  

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Nech sa pá či pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

Pani starostka nám dala súhlasné stanovisko, finan čná 

aj finan čná komisia aj mestská rada takisto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo štrnás ť, do ktorej sa 

hlási pán poslanec  Hr čka.  

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Tak ja som chcel ešte k tomu predchádzajúcemu bodu.  

Tak ako som s ľúbil, tak som spracoval znalecké posudky za 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 200 

posledné tri roky a spravil som štatistiku, pod ľa ktorej sa 

vypo čítala priemerná cena, na základe ktorej zhruba znal ci 

hodnotili  v jednotlivých mestských častiach hodnotu 

mestských pozemkov. 

Len pre informáciu v Starom Meste tento priemer vyš iel 

374 Eur bol priemer, hej. Čiže a spracovalo sa to zhruba 

z pä ťdesiatich deviatich posudkov, ktoré boli  v tomto 

období hodnotené. 

Na základe toho, čo tu vidím, tak táto cena je ledva 

polovi čná priemeru, ktorý bol za posledné tri roky 

hodnotený znalcami. Rôznymi znalcami na hodnotu poz emkov 

v Starom Meste. 

To len pre informáciu, aby bolo jasné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto ďalší do diskusie nehlási, dávam 

priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia, 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 ťpäť prítomných poslancov, 

z toho sedemnás ť hlasovalo za, jeden proti, sedemnásti 

sa zdržali. 

Konštatujem, že toto uznesenie prijaté nebolo. 

 

 

BOD 15 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. 

Č. 4713/3, BLAHOMÍROVI TRAJTEROVI S 

MANŽELKOU, 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 pätnás ť. Je to predaj 

pozemku v katastrálnom území Staré Mesto pre pána B lahomíra 

Trajtera s manželkou. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

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

No. Ďakujem ve ľmi pekne Ďakujem za slovo. 
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Tento materiál tiež bez úvodného slova, má všetky 

súhlasy. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo pätnás ť. 

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

Návrhová komisia má slovo. Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo predlože né, 

schva ľuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ť za, jeden proti, štyria sa zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 
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BOD 16 ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTI V BRATISLAVE 

KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ NOVÉ MESTO DO 

SPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA 

NOVÉ MESTO. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo šestnás ť je Návrh na zverenie 

nehnute ľnosti v Bratislave katastrálnom území Nové mesto do  

správy mestskej časti Bratislava Nové Mesto. 

Predkladate ľom je pán poslanec Gašpierik, ktorému 

týmto ude ľujem slovo. 

Opäť máme šestnástku, prosím, keby ste si opravili, 

lebo sme vypustili Technopol. Máme tam teraz nový n ázov, 

tak ako som ho pre čítal. Je to dodato čne zaradený materiál. 

Slovo má pán poslanec  Gašpierik. 

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

Ďakujem pekne. 

Ako som uvádzal materiál pri návrhu na zaradenie do  

bodu programu rokovania, jedná sa o revitalizáciu ú zemia 

par číku v katastrálnom území Nové Mesto. Mestská časť tam 

má záujem vybudova ť nové chodníky, nejaké sadové úpravy, 

dobudova ť lavi čky. 

Toto uznesenie, respektíve materiál bol pripravený 

v sú činnosti s oddelením správy nehnute ľností. Chcem 

podotknú ť teda, že by mal by ť pripravený fundovane  s tým, 
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že mal by ť predložený na rokovanie, rokovanie mestského 

zastupite ľstva až v mesiaci jún. Z dôvodu práve časovej 

tiesne a z dôvodu, aby sme mohli realizova ť tieto, tieto 

úpravy a možnosti vynakladania zo strany mestskej časti to 

predkladám touto formou, aby teda to bolo zverené d o správy 

mestskej časti. 

Uznesenie je spracované tak, že má rozväzovacie 

povinnosti, aby neboli obavy poslancov, že by tam s a nie čo 

čoko ľvek iného budovalo. Pokia ľ by tento par čík nebol 

využívaný ako park, tak tento pozemok, táto nehnute ľnos ť by 

bola vrátená hlavnému mestu zo zverenia. 

Takže chcem vás pekne poprosi ť o podporu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec  za uvedenie 

materiálu. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Keďže sa nikto nehlási, dávam priestor pre návrhovú 

komisiu. 

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom predložené, teda 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.  

Toto si nevyžaduje trojpätinové hlasovanie, to je 

hlasovanie kde vyžadujeme nadpolovi čnú vä čšinu prítomných 

poslancov. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Napriek tomu je kvórum vysoké. 

Tridsa ťpäť prítomných poslancov, 

tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie 

k tomuto materiálu. 

 

 

BOD 17 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 2565, SPOLO ČNOSTI BPY, SPOL. S 

R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE, A 

NÁVRH NA PREDAJ/NÁJOM (AKO PRÍPAD 

HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA) POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 

Č. 2566, SPOLO ČNOSTI BPY, SPOL. S 

R.O., SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo sedemnás ť je predaj pozemku v katastrálnom 

území Petržalka spolo čnosti BP ypsilon a návrh na predaj, 
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respektíve nájom ako prípad hodný osobitného zrete ľa pre tú 

istú spolo čnos ť. 

Pán riadite ľ, prosím, uve ďte materiál. 

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

Ďakujem pekne. 

Tento materiál má všetky súhlasy, je to v poriadku.  

Bez úvodného slova. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo sedemnás ť. 

Hlási sa pán poslanec Fiala. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Uvedomujem si, že predajom tohto pozemku mesto môže  

prís ť k zaujímavým financiám. 

To územie pomerne poznám a mám čiasto čne obavy do 

budúcnosti, napriek tomu, že som si čítal materiál, že čo 

všetko by bolo možné postavi ť na tom  území a či mi viete 

teraz poveda ť, či aj sedemnás ťposchodový dom, alebo, alebo 

iba dvanás ť, alebo jednoducho, či sa obyvatelia v tomto 

území môžu obáva ť výstavby v pomerne, v pomerne ve ľkom 

areáli tohto objektu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vieme odpoveda ť pán riadite ľ, na otázku pána poslanca? 

Pán vedúci, môžte reagova ť na to, ak máte takú 

informáciu. Mala by tam by ť, mala by tam by ť 

územnoplánovacia informácia z nášho oddelenia územn ého 

plánu.  

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

nehnute ľností: 

Myslím, že je tam územnoplánovacia informácia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je tam dvestojednotka. Ob čianska vybavenos ť 

celomestského a nadmestského významu. Je to definov ané ako 

stabilizované územie, pán poslanec. Čiže stabilizované 

územie pod ľa nášho územného plánu musí zachováva ť 

charakteristickú proporciu toho územia, v ktorom sa  má 

umiest ňova ť nová výstavba. Má zvyšova ť kvalitu toho územia. 

Čiže budeme ve ľmi citlivo posudzova ť, čo tam bude 

možné postavi ť. Nie je to definované tak, že ur čite áno 

to ľko, alebo ur čite to ľko nie.  Tie intenzity , ktoré sú 

tam , musia by ť prispôsobené okolitej zástavbe, čiže nie je 

možné tam postavi ť povedzme výškovú budovu, keby to okolité 

územie bolo regulované ako osemposchodové, osemposc hodové 

domy. 
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Nech sa pá či, pán poslanec Fiala, faktická poznámka, 

potom dve ďalšie prihlášky do diskusie. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som, ja som si tento materiál pre čítal už pred tým 

keď som sa na to pýtal. 

V pomerne tesnej blízkosti sú dvanás ťposchodové domy 

a o kúsok ďalej je sedemnás ťposchodový dom, ktorý postavilo 

mesto.  

Preto tie moje obavy a preto aj teda, pretože tá 

odpove ď bola taká, že no, ako uvidíme. A ke ďže, ke ďže 

v tesnej blízkosti je dvanás ťposchodový dom, ja sa naozaj 

obávam, ak ten výklad územného plánu je taký, že ak  to 

územie dovolí. 

Viete, chcem to podpori ť, ale chcem apelova ť na 

pracovníkov magistrátu aj na Vás pán primátor, aby ste 

naozaj dali pozor na to územie a ve ľmi citlivo zvažovali do 

budúcnosti s čím mesto bude súhlasi ť, aby tam prípadne 

stálo. 

Ďakujem. 

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

Ďakujem. 

Presne tak, ke ď si pozriete fotografie, tak všade 

okolo sú minimálne osemposchodové až dvanás ťposchodové 

baráky, čiže pravdepodobne z h ľadiska stabilizovanej zóny, 

stavba vo výške osem až desa ť poschodí nebude problém.  

Ďalšia vec, pravidelne tu po čujem, že no čo už, ke ď to 

niekto vlastní, tak mi nemôžme obmedzova ť vlastníka. 

A pokia ľ si niekto nájde nejakým spôsobom možnos ť a tá 

plocha je tam dos ť ve ľká, tak tam nakoniec naozaj to 

dopadne spôsobom, že tam bude stá ť nie čo ve ľké.  

A z tohto dôvodu jednozna čne ja budem proti tomuto 

materiálu. 

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: 

kujem. 

Keď si aj pre čítate, čo je prípustné, prípustné 

v obmedzenom rozsahu, tak z toho mi vyplýva, že prí pustné 

tak tam nie je vôbec žiadne bývanie, čo by vlastne ťahalo, 

ťahalo nejaké výškové budovy. Takže, to tam nie je n apísané 

vôbec.  
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Prípustné v obmedzenom rozsahu je bývanie maximálne  

v rozsahu do tridsa ť percent z celkovej, z celkových 

nadzemných plôch funk čnej plochy.  

Teda z celkovej tej plochy maximálne tridsa ť percent. 

Tak to neviem, čo by, neviem do akej výšky by to mohlo 

maximálne ís ť, ale pod ľa mňa asi sedemnás ťposchodový nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Černá má faktickú poznámku. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len k tomuto ctenému kolégiu, k všetkým nám, 

odporú čam, aby sa išli pozrie ť na Mostovú ako sa nie čo vraj 

nedá. 

Tam vyrástla taká hnusná opacha, prevyšujúca všetky  

okolné domy, že dobrú chu ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Chcem len poveda ť, že my sme rozhodnutím tohto 

zastupite ľstva zmenili definíciu stabilizovaného územia, 

pretože dovtedy to bolo tak, že pätnás ť percent, ak to 

splnilo pätnás ť percent robil si nároky na meste, že ale 

veď mi to musíte da ť, ve ď mne to vyšlo. Pätnás ť percent. 
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Pätnás ť percent sme dali nabok a naozaj sa držíme 

toho, čo som povedal, tej kvality.  

Tuná sme v objekte bývalej materskej školy 

a dvestojednotka je ob čianska vybavenos ť. Máte pocit, že 

niekto na sídlisku v Petržalke postaví nejakú 

administratívnu budovu, v ktorej maximálne tridsa ť percent 

môžu by ť byty a bude to ťahať do výšky? Akože to je cie ľ 

toho celého?  

Ja si myslím, že to celkom tak nie je a naozaj tým 

proporciám toho územia zodpovedá budova, ktorá by s kôr 

mohla by ť ako zariadenie pre seniorov, nie čo na ten štýl. 

Škola, stredná škola a podobne, lebo tomu charakter u tá 

škôlka zodpovedá. Tak je to územie, tak je to územi e 

doteraz regulované. 

Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Za tú krátku dobu čo som tu, že poslanci a teda 

politici majú ve ľmi krátku pamä ť. Tak isto som si všimol 

ďalšiu vec, že ni č nie je isté, istoty nie sú. Vždycky sa 

nájde spôsob ako dá nie čo obís ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pani poslanky ňa Farkašovská. 

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

Ďakujem za slovo. 

Mne predsa len nie je celkom jasné, napriek tomu, ž e 

som si to opakovane pre čítala, ko ľko vlastne za ten zvyšný 

pozemok okolo stavby, nie pod stavbou dostaneme a o krem 

teda tej náhrady nájmu, ktorá sa má vyplati ť. 

A vlastne, teda aká je celková suma potom pre nás, 

teda celkový zisk z tohto predaja.  

Tiež sa chcem spýta ť, či nie je možné len preda ť 

pozemok pod stavbou a zvyšné pozemky ďalej prenajíma ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja chcem ešte jednu poznámku. 

Ja sa stále pozerám do tej mapy a rozmýš ľam nad tým, 

tá budova je budova bývalého u čiliš ťa služieb. Ja neviem, 

či to tam ešte stále funguje, ale pamätám sa na úsil ie pána 

riadite ľa vysporiada ť tú budovu, pretože chcel rozvíja ť 

pomerne úspešnú školu, kde sa mu darilo získava ť študentov 

napriek problémom, ktoré odborné školstvo na území 

Bratislavy má.  A chcel stabilizova ť vlastne ten priestor 

pre rozvoj školských služieb, čo úplne zodpovedá tej 

funkcii dvestojedna. 
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Ale nechcem poveda ť, že to je  teraz ten žiadate ľ, 

pretože tá firma, tá firma je pre m ňa celkom nie spojená 

s tou školou, ale možnože je to tá cesta ako, ako 

porozumie ť celému tomu projektu. 

Proste vyjasni ť si čo tam je teraz a či ten žiadate ľ 

je spojený s tou prevádzkou tej školy . Tá škola ta m 

dlhodobo a úspešne fungovala a mala záujem stabiliz ova ť 

svoje veci, pretože chcela investova ť do budovy pôvodnej 

materskej školy ale pre potreby školstva. Vtedy by zrejme 

tá funkcia bola primeraná a zodpovedajúca tomu, čo tam 

obyvatelia poznajú, lebo dlhodobo tam tá škola je. A ak 

chcú investova ť, asi nebudú investova ť do nášho majetku, 

preto sa roky usilovali to vysporiada ť. 

Ja len dávam aktuálne, informácie, ktoré si pamätám  

z pôsobenia v Petržalke, nemám ich aktualizované. 

Dobre, myslím, že sme povedali všetko.  

Ešte pani námestní čka Kimerlingová chce zareagova ť 

faktickou poznámkou a potom rozhodneme hlasovaním. 

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: 

Pán primátor, ja by som navrhla, či by nebolo dobré 

teraz stiahnu ť ten materiál a overi ť si, či naozaj tam 

funguje škola. Pretože ja viem, že Krajský školský úrad 

jeden čas sa s ťažovali tí, ktorí tam mali školu, že Krajský 
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školský úrad zamýš ľa preda ť túto budovu. A mám taký dojem, 

že sa to aj zrealizovalo. 

Zistime si najprv, či naozaj tam škola je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No ve ď Krajský školský úrad predal budovu lebo to bola 

štátna budova a pozemky sú naše. 

Teraz sa rozprávame o pozemkoch, lebo budova je už vo 

vlastníctve žiadate ľa. 

Ale môžme to urobi ť tak, jako ste navrhli. Ja si 

myslím, že jeden mesiac to po čká, aby sme mali všetky 

informácie. Pokia ľ by sa jednalo o školu, zrejme by ste 

také obavy, aké ste tu vyslovili nemali. 

Môžem to takto uzavrie ť? 

Čiže pán riadite ľ, ak dovolíte, navrhujem stiahnu ť ten 

materiál s tým, že prídeme o mesiac s doplnenou inf ormáciou 

o charaktere toho objektu ako je dnes využívaný. 

Riadite ľ ťažko dýcha, lebo má s tým spojené ve ľké 

očakávania z h ľadiska finan čného. Ja tomu rozumiem tak, že 

možnože dnes by to neprešlo a o mesiac máme šancu, že by 

sme získali vašu podporu, za podmienky, že budeme v edie ť čo 

v tej budove je a čo sa tam plánuje. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ponecha ť, nech sa o tom hlasuje a ke ď to neprejde, 

pôjde to na budúci mesiac s touto dopl ňujúcou informáciou. 

Alebo možno, že to ešte nejako 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, takže skúsme vyjadri ť, skúsme vyjadri ť názor. 

Pán vedúci. 

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

nehnute ľností: 

Ešte na tú Vašu otázku chcem odpoveda ť. 

Ten materiál je spracovaný, spracovaný v dvoch 

možnostiach, čo sa týka pozemku okolo. 

Pozemok pod budovou sa predáva za 433 tisíc. Pozemo k 

okolo, pokia ľ ten kupec kúpi a budeme radi, že ho kúpi, tak 

sa predáva za 928 tisíc. 

Čiže hlasuje sa teraz o možnom príjme mesta bu ď 433 

a nájom ro čný 25 tisíc, alebo príjem do mesta jedna celá 

tridsa ťpäť milióna Euro. To nie je zanedbate ľná čiastka 

teda.  

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, ale pokia ľ ide o takúto závažnú vec, 

tak tu mali by ť materiál predložený so všetkými 

informáciami. 

To, čo hovorila pani námestní čka je predsa dos ť vážna 

informácia pre nás na to, aby sme sa vedeli rozhodn úť 

v hlasovaní. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka má faktickú. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za informáciu. 

Ja som myslel, že školstvo na Slovensku je 

podvyživené, ale ke ď si môžu dovoli ť milión tristotisíc  

na školstvo, tak mi to zas trošku nesedí v tom konc epte. Že 

niekto dá milión tristotisíc do pozemku a bude tam 

prevádzkova ť školský nejaký areál, teda školskú stavbu, za 

školský predmet. 

Keby to tam teda ostala škola, ale myslím si, že 

v súvislosti týchto informácií to teda zrovna pravd epodobné 

veľmi nie je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže sa už nikto nehlási a materiál  pán riadite ľ 

nestiahol, ktorý je jeho predkladate ľom, pani predsední čka 

návrhovej komisie má slovo. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

predkladate ľ nám to predložil, teda schva ľuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

devätnás ť za, devä ť proti, desiati sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie k bo du 

číslo sedemnás ť a zrejme sa k tej téme znovu vrátime 

s ďalšími informáciami. 
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BOD 18A 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: 

Sme v bode číslo osemnás ť. Je to návrh na predaj 

pozemku v katastrálnom území Petržalka spolo čnosti 

Meditrade ako prípad hodný osobitného zrete ľa. 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál v podstate získal, finan čná komisia ho 

odporú ča, máme súhlasné stanovisko pána starostu, na 

mestskej rade tento materiál nezískal dostato čný po čet 

hlasov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá čte, otváram diskusiu. 

Nikto sa do diskusie nehlási. 

Dám priestor pre návrhovú komisiu. 
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Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené, 

schva ľuje.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tak, to bolo celkom tesne. 

Tridsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťšes ť hlasovalo za, nikto proti, jedenásti sa 

hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme žia ľ neprijali uznesenie v tomto 

bode programu. 

Teraz ten program prerušíme, pretože sme sa v čera 

dohodli a odhlasovali to, že o deviatej hodine bude  podaná 

ústna informácia aj k problematike ropovodu ako to navrhol 

pán poslanec Len č.  
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BOD 18B ÚSTNA INFORMÁCIA O ROPOVODE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže teraz zaradíme, nazvime ho mimoriadny bod 

osemnásť A alebo osemnás ť B. Môžme to takto zapísa ť do 

zápisu z dnešného rokovania, ktoré sa bude vola ť „Ústna 

informácia o ropovode“. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzh ľadom 

na to, že pani vedúca oddelenia, oddelenia koordiná cie 

územných systémov je na služobnej ceste v Košiciach  tú 

informáciu, po konzultácii s ňou prednesiem ja osobne. 

Táto téma sa za čala ešte vo volebnom období ministra 

hospodárstva pána Miškova a pani premiérky Radi čovej, kedy 

vláda v tom čase oživila diskusiu o príprave ropovodu 

a diskutovala o jeho možnom trasovaní. 

Na stretnutí s pánom ministrom Miškovom sme sa 

dohodli, že bude ustanovená pracovná skupina, ktorá  sa bude 

venova ť príprave výstavby ropovodu. A pán minister požiada l 

mesto Bratislava, aby sme do tejto komisie nominova li 

zástupcov. My sme menovali pani architektku Plencne rovú 

a pána Miroslava Mušku a pána Stanislava Tokoša. To  boli 

naši zástupcovia v komisii. 

Pri čom s ministrom sme sa zhodli na tom, že v žiadnom 

prípade trasovanie nemôže vies ť cez Žitný ostrov. Pamätáte 

sa na tú petíciu, ktorá bola k tomuto prijatá a o k torej sa 

v tom čase ve ľa diskutovalo. 
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Pán minister ubezpe čil, teda zástupcov mesta, aj m ňa 

osobne, že to plánované trasovanie v žiadnom prípad e 

nepovedie cez Žitný ostrov. 

Tá komisia sa stretla vo februári roku 2012, to 

znamená, že viac ako pred rokom a dohodla sa, že bu dú 

spracované materiály, ktoré by viedli k tomu, že by  sa 

urobila špecifikácia trás v rámci takzvaného mestsk ého 

koridoru. To znamená pri vedení trasy ropovodu cez mesto, 

že by sa legislatívne a enviromentálne analyzovali tieto 

jednotlivé trasy a predlo a mali by ť predložené ďalšie 

materiály, ktoré sa týkali realizácie výstavby mest ského 

koridoru z h ľadiska podpory tohto riešenia . 

Žia ľ, musím konštatova ť, že na tom prvom zasadnutí 

boli predložené takéto závery, ale potom už žiadne ďalšie 

zasadnutie zvolané nebolo a tie materiály, ktoré sa  komisia 

dohodla, že budú spracované a predložené zástupcom mesta, 

predložené a spracované neboli. 

Čiže komisia ako keby nepokra čovala vo svojom 

rokovaní. 

Chcem sa ďalej vyjadri ť k tomu, že táto problematika 

sa dotýka aj územného plánu Bratislavského samosprá vneho 

kraja , ktorý sa pripravuje a má by ť schválený v priebehu 

tohto roku. To znamená, na záver volebného obdobia,  s tým, 

že Bratislava ako mesto 28. 5. 2012 pripomienkovala  

skuto čnos ť, že v koncepte územného plánu Bratislavského 

samosprávneho kraja nebolo variantné riešenie traso vania 

ropovodu Slovnaft – Schwechat. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 222 

Hovoríme o koncepte, pri čom v návrhu územného plánu, 

ktorý bol medzi časom spracovaný, tiež nie je v grafickej 

časti znázornené riešenie trasovania ropovodu, to zn amená, 

nemôžme sa v tejto chvíli oprie ť o nejaké rozmýš ľanie na 

úrovni vyššieho stup ňa územnoplánovacej dokumentácie a to 

je územný plán Bratislavského samosprávneho kraja. 

Pani Plencnerová ma informovala dnes ráno, že tohto  

týžd ňa bol požiadaný Bratislavský samosprávny kraj o to,  

aby do textovej časti územného plánu zapracoval vedenie 

ropovodu cez ten mestský koridor. Bez toho, aby sa presne 

ur čilo trasovanie, pri čom to trasovanie sa môže urobi ť na 

úrovni, alebo musí urobi ť na úrovni územného plánu mesta 

Bratislavy. 

Čiže nemôže sa rozhodnú ť na úrovni vyššej. Na úrovni 

vyššej sa len má rozhodnú ť tá strategická otázka, či môže, 

alebo má ropovod vies ť územím mesta, čiže tým mestským 

koridorom, alebo má to mesto obís ť a Bratislavský 

samosprávny kraj bude konfrontovaný s takouto požia davkou 

zo strany ministerstva hospodárstva. 

Ja chcem ďalej informova ť nad rámec tej odpovede na 

interpeláciu, ktorú dostal pán poslanec  Len č, že sa 

uskuto čnilo stretnutie s ministrom hospodárstva pánom 

ministrom Malatinským, kde sme sa vrátili k tejto t éme na 

základe rokovania vlády, ktorá preferuje takisto me stský 

koridor, podobne ako to bolo v minulom volebnom obd obí. 

A chce obnovi ť činnos ť tej pracovnej skupiny, ktorú ako som 

spomínal, nikto nezvolal prakticky celý rok. 
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Čiže mala by sa v krátkom čase znovu zís ť pracovná 

skupina a venova ť sa analýze toho možného trasovania so 

všetkými tými požiadavkami, ktoré zazneli pred roko m, ale 

ktoré doteraz spracované neboli. 

Čiže vláda, alebo teda čakalo sa zrejme, takto 

informoval pán minister, na to, aby vláda povedala,  či sa 

tou témou chce zaobera ť, či chce tú tému rieši ť.  

Vzhľadom na prijaté uznesenie vlády je nasmerovaná tá 

práca na analýzu práve mestského koridoru, analýzu 

bezpe čnosti tohto riešenia, enviromentálnych dopadov, 

legislatívy, majetku, územného plánu, proste všetké ho toho, 

čo si konkrétne trasovanie na území mesta vyžaduje. 

Samozrejme je tu ešte ten súvis s územným plánom 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa tej ot ázke 

celkom nemôže vyhnú ť pretože je to sú časťou koncepcie 

územného rozvoja Slovenska, teda nadradenej plánova cej 

dokumentácie na, na úrovni štátu. 

Toľko, prosím, ústna informácia. 

Ja som požiadal pani Plencnerovú, aby ke ď sa uskuto ční 

rokovanie tej komisie a budeme ma ť ďalšie informácie, 

pripravila na rokovanie, ktoré budeme ma ť 6. júna materiál, 

ktorý bude písomný, ktorý vám dá podklad aj z toho 

materiálu vlády, pretože ten je verejne dostupný. A le aby 

ste ho dostali a nemuseli ste ho h ľadať na internetových 

stránkach. Proste, aby bolo spracované písomne všet ko to, 

čo by mali poslanci vedie ť o tejto téme. 
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A potom, ak budete ma ť záujem, budeme vás priebežne 

informova ť, povedzme  v nejakých pravidelných intervaloch, 

o tom, ako táto téma pokra čuje na úrovni pracovnej skupiny.  

V kone čnom dôsledku bez mesta a bez zmeny územného 

plánu, pokia ľ by sa mali meni ť trasy oproti dnes 

navrhovanej trase, ktorá je navrhovaná cez Petržalk u, 

s pomerne ve ľkým ochranným koridorom a toto máme zapísané 

v územnom pláne. Tie navrhované trasy vedú trochu i ným 

smerom alebo teda inou líniou, čiže bude nutné zmeni ť 

územný plán, to sa nemôže urobi ť bez mesta.  

Toto rozumie a chápe aj ministerstvo hospodárstva 

a preto chce aby sme boli sú časťou pracovnej skupiny, ktorá 

na tomto bude pracova ť. 

Toľko z mojej strany úvodné slovo k bodu číslo 18 A.  

Otváram diskusiu pre Vás poslancov, nech sa pá či. 

Pán poslanec Len č ako prvý prihlásený. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Musím poveda ť, že s potešením som prijal tú časť 

informácie, že mesto za čína by ť aktívne. Nechcem si fandi ť, 

či to bolo na môj popud. Je to, je to v podstate jed no. 

Troška som, troška som sklamaný z toho, že rok sa 

premárnil a mesto bolo kdesi mimo a ani, ani len 

nesledovalo, že čo sa na úrovni vlády deje, nehovoriac 
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o tom, že mohlo by ť iniciatívne a žiada ť zvolanie tej 

pracovnej skupiny, v ktorej má zastúpenie. 

Zdá sa, že tých informácii máte asi viac, z toho čo 

ste teraz povedali ako to, čo ste mne napísali do odpovede 

na, na interpeláciu. Troška ma zarazilo, zarazil te n, ten 

koniec tej odpovede, kde ste napísali, že, že nemám e žiadny 

relevantný podklad ani informácie, na základe ktorý ch by 

sme vedeli identifikova ť aktuálne navrhované trasovanie cez 

územie Bratislavy alebo mimo neho. 

Je to asi, je to dos ť dôležité  pre Bratislav čanov. Ja 

by som Vás poprosil, keby sa teda mohol spracova ť ten, ten 

materiál komplexne, so všetkými informáciami, ktoré  sú 

dostupné z verejných zdrojov aj s rokovaní, ktoré s te mali 

s ministrom a ostatnými. 

A keby sa aj poslanci mohli s tým detailnejšie 

oboznámi ť a, a mohli diskutova ť, teraz možno ťažko reagova ť 

priamo na, na, na to, čo ste povedali. 

A po prerokovaní toho materiálu, možno by sme sa mo hli 

rozhodnú ť, že by sme Vás požiadali, aby ste, aby ste 

pravidelne nás potom informovali, že čo sa v tom, v tom 

ešte deje ďalej. 

Zatia ľ to ľko. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja len jednu kratu čkú faktickú poznámku. 
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Pán poslanec, keby sme boli aktívni a zvolávali 

skupinu, pán minister by nám nemohol poveda ť ni č iné, než 

to, že potrebuje, aby vláda povedala, či áno, či nie. 

Predsa len je to projekt, ktorý bol vlastne zobraný  

z minulého obdobia. Otázka, či sa do ňho nová vláda pustí, 

alebo nie, to musí poveda ť vláda. Toto rokovanie 

pripravovalo ministerstvo a nám by len povedalo, že  nemá 

zmysel pracovná skupina, kým nemáme strategické 

rozhodnutie, že áno, po ďme tú tému rieši ť. To sa stalo na 

rokovaní vlády.  

Takto to vysvet ľoval pán minister, pre čo nezvolávali.  

Ak by sme aj my boli aktívni, asi by sme nedosiahli  

viac, lebo nemali sme záujem spúš ťať ten proces. Aj pre nás 

je dôležité vedie ť, že to chce vláda rieši ť a chce sa tým 

zaobera ť a ako asi o tom uvažuje. 

Tie podklady dostanete, tak ako ste povedali a zrej me 

to bude témou našich rokovaní na nejakej pravidelne j báze, 

aby sme vám dali všetky podklady, ktoré sú potrebné  k tejto 

téme. 

Keďže sa nikto nehlási s prítomných poslancov, chcem 

vás informova ť, že sa prihlásili dvaja zástupcovia 

verejnosti z ob čianskeho združenia Nie ropovodu cez Žitný 

ostrov , pán Michal Ondrejka a pán Miroslav Dragun. 

Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s tým, aby dostali 

priestor na vystúpenie. 

Kto áno, nech zdvihne ruku. 
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(Hlasovanie.) 

Vidím to tak, že je to vä čšina. 

Poprosím pána Ondrejku, aby sa ujal slova. 

Máte priestor na trojminútové vystúpenie tu, prosím , 

po mojej ľavej ruke je pripravený mikrofón. 

Tri minúty sú pre Vás rezervované. Nech sa pá či. 

Občan   Michal   O n d r e j k a :  

Tak, dobrý de ň pán primátor. Vážení, vážené poslankyne 

a páni poslanci, 

Ja by som chcel položi ť pár otázok pánovi primátorovi 

už k veciam, ktoré teraz zazneli. Boli trošku vlast ne 

pozmenené teda tie informácie, ktoré, ktoré boli v písomnej 

forme zverejnené aj na stránke magistrátu. 

Každopádne by nás ve ľmi zaujímalo, či je Váš postoj 

k tejto veci trasovania ropovodu transparentný a ot vorený, 

lebo aj pod ľa toho čo odznelo, sa v podstate tie informácie 

trošku líšia. Čo z nášho poh ľadu ve ľmi transparentne 

neznie. 

Ďalej by nás zaujímalo či zaujmete k tomuto problému 

trasovania stanovisko teraz a vyjadríte sa či ste za 

ropovod, aby išiel cez Bratislavu, alebo nešiel. S tým, že 

radi by sme po čuli jasnú odpove ď áno alebo nie. Alebo 

budete vlastne na ďalej dáva ť priestor ministerstvu 

hospodárstva a spolo čnostiam BSP a Transpetrol, aby v tejto 

veci ďalej podnikali kroky a v podstate nejakým nepriamym  
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zámerom Vám už iba oznámili, že ten ropovod musí ce z 

Bratislavu vies ť.  

Rovnako je tak, je  pre nás trošku zarážajúce, že V y, 

ako primátor Bratislavy máte právo zú čast ňova ť sa rokovaní 

vlády pokia ľ sa prejednáva o meste Bratislava a z tohto 

pohľadu je, by nás zaujímalo, pre čo ste sa nezú častnili 

vlády, ke ď sa prerokúval práve návrh trasovania, ktorý 

odznel 9. januára na pôde vlády. 

To by bolo z mojej strany tak všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dávam teraz priestor pre pána Michala, Miroslava 

Draguna. 

Nech sa pá či, pán Dragun. 

Prosím, môžme to urobi ť tak, že pozvem Vás k ve ľkému, 

k hlavnému mikrofónu, lebo tu sa nám nie čo technicky v čera 

pokazilo. Vypadli tam nejaké baterky alebo nejaká t echnická 

súčiastka, ja som to riešil s kolegom, ktorý mi poveda l, že 

to nevie zo d ňa na de ň opravi ť. Do budúceho zastupite ľstva 

to bude v poriadku. 

Čiže, prosím, dávam priestor pri hlavnom mikrofóne. 

Nech sa Vám pá či. 
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Občan   Miroslav   D r a g u n :  

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, 

v pä ťdesiatich rokoch dvadsiateho storo čia 

v Bratislave už padlo jedno zlé politické rozhodnut ie a to 

postavi ť rafinériu Slovnaft tam, kde je postavená. Na 

okraji Žitného ostrova a v sedemdesiatich rokoch, v ďaka 

tejto rafinérii, musel by ť v Bratislave odstavený jeden 

vodný zdroj. A verím, že viacerí z vás si pamätajú to, že 

Bratislava bola devä ť mesiacov bez pitnej vody. 

Chcem sa spýta ť pána primátora ale aj vás vážení 

poslanci, či niekto z vás vie garantova ť to, že ropovod, 

ktorý má vies ť cez Bratislavu, či už cez Einsteinovú alebo 

Dolnozemskú ulicu za pä ť, desa ť, pätnás ť rokov nespôsobí 

rovnakú haváriu ako rafinéria Slovnaft.  

Jedna vec sú nejaké technológie, nejaké tunely, nie čo. 

To je, všetko čo vyrobí človek, sa môže pokazi ť 

a teroristické útoky sú teroristické útoky. Možno t o vyznie 

teraz úsmevne ale nikdy nevieme, čo sa môže sta ť. 

Chceme vies ť ropovod popri Auparku? Popri nemocnici 

Antolská? Popri vodných zdrojoch Pe čniansky les, Rusovce, 

Ostrovné lú čky? 

Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, minul ý 

rok ste schválili to, že verejnos ť nemá prístup na ostrov 

Siho ť z toho dôvodu, že ste nevedeli garantova ť bezpe čnos ť 

vodného zdroja. Za to vám ďakujem. 
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Chcem sa spýta ť, viete garantova ť to, ke ď sa ropovod 

postaví cez Bratislavu, že sa mu ni č nestane? Že nebude 

žiadna havária, ni č? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási a otázky smerovali najmä na 

mňa, tak odpoviem na to, čo tu zaznelo. 

Otázka, či chceme by ť transparentní a otvorení, 

samozrejme áno. Ja nevidím, v čom sa líšia naše informácie 

z toho, čo sme napísali pánovi poslancovi a čo máme na 

stránke oproti tomu, čo som povedal dnes. Vychádzame stále 

z tých istých informácií, čiže nerozumiem celkom, čo 

znamenala tá otázka. 

Určite áno, chceme a budeme poskytova ť všetky 

informácie. Nakoniec to je požiadavka aj poslancov,  tak ako 

tu zaznelo a ja s tým nemám absolútne žiadny problé m. 

K tomu, či ropovod pôjde alebo nepôjde cez Bratislavu 

sa môžem vyjadri ť ja sám, ale je to vecou územného plánu, 

ktorý dnes rieši vec tak, že áno. Ropovod ide cez 

Bratislavu. Taký je prijatý územný plán z roku 2007 . 

A pokia ľ by sa malo zmeni ť zastavanie, musí o tom 

rozhodova ť mestské zastupite ľstvo. Je to v jeho právomoci. 

Tak to stanovuje zákon. 
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Čiže to nezávisí len od toho, či si ja myslím, že áno 

alebo nie. Ja som presved čený, že kolegovia, ktorí boli na 

zasadnutí tej pracovnej skupiny, ktorú zvolal pán m inister 

Miškov, hovorím teraz o kolegoch a zástupcoch mesta , 

prezentovali výhrady k tomu projektu z poh ľadu životného 

prostredia, energetického prínosu pre mesto, ú čelnosti 

a rizík, ktoré ten projekt prináša, a prakticky 

neexistujúcich prínosov pre mesto. 

Takto znie formulácia, ktorú dostal pán poslanec Le nč. 

A takto kolegovia vystupovali na rokovaní pracovnej  

skupiny.  

Tá otázka bezpe čnosti, ktorá tu zaznela, bola na 

rokovaní s pánom ministrom Malatinským tak, že my n a Žitnom 

ostrove máme postavených sedem alebo desa ť benzínových 

púmp. Čo ke ď niektorá vyte čie a zamorí zdroj pitnej vody? 

Riešenie ropovodu má by ť z poh ľadu bezpe čnosti riešené na 

úrovni bezpe čnosti benzínovej pumpy. 

Takú informáciu sme dostali, ale budeme s ňou pracova ť 

a Vy s ňou budete pracova ť tak ako ste, tak ako ste to 

nazna čili, to znamená, chcete sa tej téme venova ť, alebo 

chceme sa tej téme venova ť a budeme sa je venova ť. 

To, čo tu povedal pán Ondrejka, že nám niekto 

nadiktuje, že kade si musí vies ť ropovod nie je možné, 

pretože je to naozaj v našich rukách . Územný plán mesta 

spravuje mesto a nemôže nikto nadiktova ť, že to musí ís ť 

tadia ľ alebo tadia ľ. Dokonca ani cez nadradenú 

územnoplánovaciu dokumentáciu. 
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Ak sa zapíše do, do územného plánu BSK, že ten kori dor 

bude mestský, tak je tam podklad na to, aby sme tút o vec 

riešili, ale či to bude Einsteinova, či to bude iné 

riešenie na území mesta, to nemôže rozhodnú ť nikto iný, než 

mestské zastupite ľstvo. 

Čiže to ľko k tomu.  

Pre čo som sa nezú častnil na rokovaní?  

Na tú otázku odpovedám tak, že to rokovanie nebolo 

v Bratislave. Bolo o ropovode, tak ako som to tu vy svetlil, 

to znamená o tom, či vôbec. A pri každom ďalšom rokovaní na 

túto tému, ktorá sa bude týka ť mesta, ur čite mesto 

zastúpené bude, pretože sme sa na tom s pánom minis trom 

Malatinským dohodli. 

Takže to ľko len vysvetlenie k tomu, čo tu zaznelo.  

Vidím, že tie vystúpenia, vyvolali ďalšiu diskusiu. 

Takže najprv dve faktické poznámky a potom prihláse ní 

poslanci, ktorí chcú k tejto téme diskutova ť. 

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, ako pán primátor povedal. Regioná lny 

územný plán má základnú zásadu, ktorá je tam zadefi novaná 

a to je, že rešpektuje a je v súlade z územnými plá nmi 

miest a obcí. To znamená, ak my to tu zmeníme, tak naozaj 

ten regionálny územný plán iba môže vlastne náš úze mný plán 
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zakomponova ť do toho regionálneho plánu, ale nemôže ho 

meni ť. To, tá zmena je na nás. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Obávam sa, že je to naopak. My musíme by ť v súlade 

s BSK, s tým, že on v tých detailoch musí rešpektov ať to, 

čo máme my zapísané, ale čo sa týka princípov, ide to zhora 

nadol, nie zdola nahor. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som možno len upozornil na to, že ke ď ste 

vraveli, že bezpe čnos ť ropovodu má by ť rovnaká ako pri 

benzínových pumpách. Ropovod je pod ľa mňa pod tlakom a ide 

tadia ľ dostato čne vä čšia kapacita ako je benzínová pumpa. 

Čiže ak to má by ť len takéto zabezpe čenie, pre m ňa 

osobne to nepríde dostato čné. Lebo je, pod ľa mňa, dos ť 

technologicky ve ľký rozdiel, či máte niekde v nádrži nie čo, 

čo vám leží a či máte nie čo, čo vám te čie pod prúdom 

v nejakých obrovských kvantách. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tomu rozumiem, ale tá technológia má by ť taká, že, že 

tá bezpe čnos ť na konci bude taká, ale technologicky sa to 

dosahuje riešením, ktoré znamená rúra v rúre. Nevie m to 

poveda ť inak. 

To znamená, to kde vlastne te čie samotná ropa, má by ť 

ešte v nejakom obale, pri čom to riešenie je zodpovedajúce 

všetkým poznatkom, ktoré o tom sú. 

Ale myslím, že toto dostanete v tom písomnom podkla de, 

pretože do toho technického poh ľadu sa nechcem ja 

vyjadrova ť, ke ďže to je vecou skôr odborníkov. 

Pani poslanky ňa Jégh, riadne prihlásená. 

Nech sa pá či. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa viem plne stotožni ť s tým predre čníkom, ktorý 

ako druhý v poradí vystupoval.  

Ja som zažila ten čas, ke ď Slovnaft sa tam postavil, 

teda nie stavanie Slovnaftu, ale potom následky. Ke ď našu 

pitnú vodu v Podujaských Biskupiciach a na okolí ab solútne 

znehodnotili a už pä ťdesiat rokov musíme plati ť pre pitnú 

vodu a my sme mali vlastnú vodu.  

Toto nám urobil Slovnaft. Žiadne odškodné, žiadny 

príspevok, ni č. Ani na vodu, ani na ovzdušie, čo sa toho 

týka, od Slovnaftu čo dýchame. 
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V žiadnom prípade nemôžeme súhlasi ť s tým, aby cez 

Žitný ostrov, cez pitnú vodu, vlastne zásobáre ň pitnej vody 

viedla, viedol nejaký ropovod. Hocijaké zabezpe čenie 

a a istota v tom, tej technike alebo technológií, n emôže 

zaru či ť to, že sa nie čo nemôže, nestane. 

Ani cez mesto by som neodporú čala, nemôžem sa s tým 

stotožni ť, aby cez mesto ropovod viedol. 

Je treba nie čo iné vymyslie ť, iné okolie, kde nám to 

nebude prekáža ť. A nám už to sta čí tu, tie chemické závody 

všelijaké, ako aj Slovnaft, ako aj, aj Dimitrovka b ola 

a následky stále ešte znášame. 

Takže v žiadnom prípade cez Žitný ostrov žiadny 

ropovod.  

A chcem , aby sme sa ako mesto s touto problematiko u 

zaoberali a sledovali a pevne verím, že ke ď príde 

k nejakému rozhodnutiu vo vláde alebo v parlamente,  že to 

bude, nebude to o nás bez nás. A že či už naše, teda my ako 

poslanci, alebo nastupujúci v ďalšom volebnom období, 

nedopustia, aby tu cez Žitný ostrov viedol ropovod.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Len č. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja som mal taký pocit, že, že aktivisti sa pýtali a j 

na Váš osobný názor. Možno by bolo tiež dobré ho po zna ť. 

Mňa by okrem toho, ešte teda zaujímal, aj, aj názor 

pani hlavnej architektky a možno aj hlavného doprav ného 

inžiniera, ke ďže, ke ďže ropovod cez mesto by si vyžadoval 

nejaké ochranné pásma a asi aj zásah nejaký do 

infraštruktúry alebo obmedzenie infraštruktúry dopr avnej 

v meste. 

Takže chcel by som Vás poprosi ť, keby, keby potom 

súčasťou toho materiálu mohli by ť aj vyjadrenia nejakých 

dotknutých oddelení magistrátu, hlavnej architektky , 

prípadne hlavného dopravného inžiniera. A možno aj názor 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti by bol celkom 

zaujímavý. 

Mám pripravené uznesenie, v ktorom v časti A by sme 

zobrali na vedomie túto informáciu a v časti B by sme Vás 

požiadali, aby ste na rokovaní mestského zastupite ľstva 

predložili komplexný materiál o trasovaní ropovodu 

Bratislava – Schwechat s prijatými uzneseniami a ma teriálmi 

vlády Slovenskej republiky, aj stanoviskami odborný ch 

útvarov magistrátu, hlavnej architektky, hlavného 

dopravného inžiniera, ako aj Bratislavskej vodárens kej 

spolo čnosti s termínom júnového zastupite ľstva. 
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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. 

Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú poznámku. 

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

Ja chcem len doplni ť kolegu Len ča.  

Peťo, presne zadefinuj dátum, lebo v júni sú dve 

zastupite ľstvá. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K tomu termínu, by sme si mali nie čo poveda ť, pretože 

Vy chcete vlastne už poveda ť o trasovaní, ktoré ešte nie je 

stanovené. 

Ono je len navrhované a povieme vám všetko to, čo 

vieme, ale možnože stanoviská sú ešte pred časné, lebo 

nevieme  sa vyjadri ť definitívne, ke ď nevieme definitívne 

trasovanie. 

Ale dáme všetko to, čo ste povedali v tom stave, 

v akom máme informácie. 

Len povedzte, kedy to má by ť predložené. Lebo ak 6. 

6., tak zhruba do týžd ňa by ten materiál musel vzniknú ť. 

Čiže bu ď ho chcete na 6. 6. alebo 28. 6.  

To závisí na Vás. 
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Pán poslanec Len č má faktickú poznámku. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nevedel som, že sú dve zastupite ľstvá. 

Aby teda bol priestor, tak toho dvadsiateho siedmeh o. 

A pod ľa mojich vedomostí je rozpracovaných desa ť 

variantov vedenia tohto ropovodu, z toho dva, nevie m teraz 

presne tie čísla, ktoré to sú, sú tieto cez mestský 

koridor. 

Bolo by dobré, keby, keby tie vyjadrenia sa týkali 

týchto dvoch. Samozrejme, že tie, tie ostatné sa ná s až tak 

veľmi netýkajú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Petržalka je najvä čšie sídlisko. A toto je taká vážna 

téma, že je treba po čúva ť ľudí a po čúva ť Petržal čanov. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 239 

Ja si neviem predstavi ť, že by jeden Petržal čan dal 

kladné stanovisko alebo súhlas s tým, aby ten ropov od 

viedol cez Petržalku.  

Preto aj vítam túto iniciatívu mladých ľudí. A ke ďže 

ja som z Petržalky, tak tiež nedávam áno tomuto var iantu. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou pani poslanky ňa Dyttertová. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja na margo toho, pani poslanky ňa si myslím, že ani 

jeden Bratislav čan by nemal da ť k takémuto nie čomu súhlas.  

Pretože je to taká stavba, ktorá keby sa nie čo stalo, čo je 

teda ve ľmi pravdepodobné. Poznáme situáciu vo svete aká je.  

Tak by to postihlo celú Bratislavu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Slovo má pán poslanec Kríž. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 240 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. 

Všetci si ale uvedomujeme, okrem toho, čo tu odznelo, 

že naša spolo čnos ť je svojim spôsobom závislá na 

energetických zdrojoch a na rope. A toto by tu tiež  malo 

odznie ť, že ide tu aj o energetickú bezpe čnos ť. 

Samozrejme, tým nechcem poveda ť, aby ropovod išiel cez 

obytné územie. Ale nesmieme zabúda ť na to, že bude 

potrebné, aby z dlhodobého h ľadiska, ten prísun ropy bol 

zabezpe čený. Ale ja som za to, aby nešiel cez obytné 

územie. 

Tak, ako som mal iniciatívu, aby sklady chemikálií 

nemohli by ť blízko obytného územia tak, ako tomu bolo 

v bývalej Matadorke, taktiež budem vždycky sa snaži ť o to, 

aby, aby takéto koridory, aj ke ď to bude možno finan čne 

náro čnejšie, obchádzali obytné územia.  

Presne ako tu bolo povedané. V prípade akejko ľvek 

katastrofy, či už, či už nejakej nehody alebo nie čoho 

podobného, môže by ť, môže by ť ohrozené zdravie a životy 

obyvate ľov. 

Čiže v prvom rade sú ob čania, obyvatelia Bratislavy 

a takto by sme sa mali postavi ť aj k prípadnému trasovaniu, 

ktoré by ur čite nemalo ís ť cez obytné územie aj ke ď to bude 

ur čite stá ť viac finan čných prostriedkov.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou pani poslanky ňa Dyttertová. 

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

Ďakujem. 

Myslím, že by sme sa mali pou či ť z minulosti. Ke ď 

stavali Slovnaft, vtedy nešiel cez obytné územie. T en 

Slovnaft bol mimo obytného územia. 

Tak je to so všetkým.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šov čík. 

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

Pán primátor, nezodpovedá to celkom realite, že 

rozhodujeme o tom, že kadia ľ pôjde trasovanie ropovodu, 

pretože vláda na tom svojom januárovom zasadnutí už  

rozhodla ktoré trasovanie preferuje. To sú tie dve linky, 

ktoré idú cez Petržalku. 

Ja nepoznám mesto v Európe, kde by išiel ropovod ce z 

stred mesta a nepozná, neviem si ani predstavi ť, že by 

nejaké mesto v Európe súhlasilo s tým, že pustí rop ovod cez 

stred mesta. Lebo okraje Petržalky je dnes stred me sta. 
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Nehovoriac o tých všetkých vzácnych vodných zdrojoc h, 

ktoré tam máme. Toto je opätovný hazard a toto je 

megagigantický hazard ako to, že či pôjdu cyklisti cez 

Siho ť, áno, alebo nie. 

Takže ja si myslím, že o tomto, ako mesto by sme ma li 

zabojova ť. Tu existuje aj iné trasovanie tohto ropovodu. To 

je takzvaný ten Karpatský koridor. Len ja si myslím , že 

o to, o čo sa tu hrá, je to, že za ko ľko sa to trasovanie 

postaví. 

Takže ke ď chceme niekomu ušetri ť peniaze tým, že 

pustíme ropovod cez stred mesta, prosím, ale nie so  mnou. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Šov číkovi. 

Slovo má pán poslanec Uhler. 

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

Ako povedal kolega Šov čík, celé je to len o peniazoch. 

A my sa nemôžme ve čne vyhovára ť na územný plán, pretože 45 

poslancov a Vy, pán primátor s úradníkmi sme zodpov ední za 

to, že či zmeníme alebo nezmeníme územný plán v prípade 

potreby. Nemáme sa na koho vyhovori ť, je to len na našich 

pleciach. 

A ak je to potrebné, aby sme zamedzili tomu, aby to  

išlo cez Žitný ostrov, cez, popri zdrojoch vody, ce z obytné 
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územie, tak je nevyhnutné, aby sme na tom za čali pomaly 

pracova ť. Skôr, ako, ako to niekto nad nami odklepne. 

A by ť na Vašom mieste, nevyhováral by som sa nejako, 

nevyhýbal by som sa odpovedi. Priamo by som povedal , že som 

proti a poprosím zastupite ľstvo o to, aby podporilo zmenu 

v budu, zmenu územného plánu v budúcnosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pani poslanky ňa Farkašovská. 

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

Ďakujem za slovo. 

Mnohé z toho, čo som chcela poveda ť, povedal už pán 

poslanec Šov čík a pán poslanec Uhler, ale na podnet 

aktivistov sa opä ť pridávam k tej výzve, pán primátor, aký 

je Váš osobný postoj k ropovodu cez Bratislavu, áno  alebo 

nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Vážený pán primátor, vážení kolegovia,  

tak to, čo sa týka nejakého ekologického rizika, tak 

v prvom rade, ekologické riziko je terajší ropovod,  hej? 

Keď to, keby sme brali, dokázal svojou technológiou, 

hoci je štyridsa ť rokov stará, že k nejakej ekologickej 

katastrofe neprišlo. 

V prípade budovania nového ropovodu sú také 

technológie v Európe a vo svete, ktoré zaru čujú na 100 %, 

že nepríde. 

Ja nehovorím, že má ís ť cez mesto. Ale aby sme sa 

nevyhovárali, že technológia nám zariadi to, že 

v Bratislave v pivniciach budeme ma ť ropu. Proste nebudeme. 

Kadia ľko, kadia ľkovek pôjde ten ropovod, tak tá technológia 

zabezpe čuje to, aby neprišlo k žiadnemu zne čisteniu pôdy 

a ovzdušia a pivníc a tak ďalej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Pán Hanulík, ja obdivujem Váš optimizmus, letecká 

doprava je najbezpe čnejšia doprava na svete, bez toho, bez 

toho, napriek tomu proste čítam, že ob čas nejaké to 

lietadlo spadne. 

Väčšina systémov je tam zabezpe čená dvoj až 

trojnásobne. Napriek tomu, zhoda okolností a nejaký ch vecí, 

ktoré nastanú v ur čitom poradí s čím niekto nepredpokladal, 

spôsobí katastrofu. 

Ja si naozaj nedovolím hazardova ť so zdravím 

a bezpe čím najvä čšieho mesta v tejto krajine. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hanulík reaguje na faktickú poznámku. 

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

Ďakujem pekne. 

Chcel by som kolegovi upresni ť, že najbezpe čnejšia 

doprava na svete nie je lietadlo ale je to vý ťah a za 

posledných desa ť rokov bol iba jeden m ŕtvy vo vý ťahu.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Feren čáková. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Ja by som sa tiež chcela pripoji ť k tomu, že skuto čne  

(hluk v sále) 

treba zváži ť a zabojova ť teda o to trasovanie  

(predsedajúci upozornil, aby bol v sále k ľud: „pššššš, 

prosím, k ľud“) 

ropovodu, hoci vieme, že samozrejme je to o finan čných 

prostriedkoch. 

Či už pôjde trasovanie cez Žitný ostrov alebo cez 

Petržalku, vždy je to ve ľké riziko, pretože ako vieme, 

jedná sa o vodné zdroje, ktoré sú tými, môžu by ť teda 

takýmto spôsobom ohrozené. Vodné zdroje, ktoré nám závidí 

takmer celá Európa. 

Prepošlem poslancom jednu takú, taký materiál, ktor ý 

som získala z dos ť vysoko z úradu, teda našeho takého 

ústredného, kde mi vlastne poslali v súvislosti z v odnými 

zdrojami. Zemegu ľa a k tomu prirovnanie, ko ľko vody máme na 

zemi. To je naozaj len úplne jedna smietka malá. Sa ma som 

ostala doteraz zhrozená. 

Práve preto tiež by som apelovala na to, že treba t oto 

skuto čne prehodnoti ť a zváži ť a to čo máme, by sme si mali 

naozaj chráni ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem za slovo. 

Dámy a páni, ur čite viacerí alebo možno všetci z Vás 

viete aké cirkusy sa dejú na ostrove Siho ť v súvislosti 

s otázkou či na ň pustíme alebo nepustíme cyklistov. 

Bavíme sa o ropovode cez Bratislavu. Ja som mala 

k dispozícii jeden materiál, na ktorom boli nakresl ené tri 

trasy. Jedna z tých trás viedla pomaly rovno cez Si hoť, 

alebo teda minimálne tam to bolo v nejakej tesnej 

blízkosti. 

Okrem toho, že ma to pobúrili, že nerozumiem pre čo 

cyklisti nemôžu a ropovod áno, tak pri viacerých, t eda 

rokovaniach, na ktorých boli ú častní aj starostovia 

a kolegovia z Rakúskej strany, z rôznych teda firie m, ktorí 

pracujú na Dunaji alebo hovorím, boli tam aj staros tovia 

z pri ľahlých obcí. Ke ď som sa ich pýtala, aké majú 

vedomosti o tomto materiáli. Ani jeden z nich o tom  

nevedel. Pozerali na to ako, proste ako te ľa, pardon, na 

nové vráta. Prvýkrát vidíme. 

Ale oni to tak šarmantne, tak ako, á, to cez nás 

neprejde. 
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Takže, chcem sa opýta ť. Rokuje niekto aj s Rakúskou 

stranou, máme partnerov na Rakúskej strane? 

Zrejme, máme projekt BAUM napríklad, ktorý sa týka 

práve územného plánovania v týchto pohrani čných oblastiach. 

Otvorili sme diskusiu aj s rakúskou stranou na túto  

tému. 

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. 

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

Ďakujem za slovo. 

Môj otec zomrel v šes ťdesiatom roku. A už vtedy 

povedal, že voda bude drahšia jako ropa. 

A kolegovi Hanulíkovi odporú čam myslie ť aj na 

zemetrasenia, ktoré sú čím ďalej, tým vä čšej sily. A potom, 

aby sa s chu ťou napil ropy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán námestník Budaj. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja som s potešením po čúval túto diskusiu, ktorá 

vyznieva naozaj v prospech ochrany vzácnych vodných  

zdrojov, ktoré Bratislava má. 

Samozrejme od devä ťdesiatich rokov sa na Slovensku 

sklo ňuje téma energetickej bezpe čnosti a to, o čo sa každý 

stredoeurópsky štát okolo nás, Česká republika, Rakúska 

republika a tak ďalej, za posledné desa ťro čia postaral. 

A to znamená, aby nemal energetické zdroje iba z je dného 

štátu a ešte k tomu z jednej ve ľmoci. 

Na druhej strane, nech to bude stá ť zvýšené náklady, 

Slovenská republika by mala po čúva ť a musí po čúva ť hlas 

Bratislavy a najmä hlas budúcich generácií, ktoré n ám ve ľmi 

budú v ďačné ak uchránime tieto vzácne možnosti, ktoré Dunaj 

poskytuje. 

Vážení kolegovia, myslím, že sa môžeme dnes dosta ť len 

k takýmto zásadám postoja a skuto čne by mala na rokovanie 

mestského zastupite ľstva prís ť reprezentácia vlády, ktorá 

by vysvetlila, aké sú štátnopolitické záujmy. Lebo to je 

otázka celého regiónu, to je otázka aj politického 

národného záujmu a záujmu Slovenskej republiky.  
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Sa dotýkame problematiky, ktorá naozaj presahuje 

obvyklé témy, ktoré riešime v našom,  v našom mests kom 

parlamente.  

Takže teším sa a zrejme aj spolu s viacerými z vás,  

akými argumentami nám vláda vysvetlí svoje uzneseni a 

z januára. A myslím, že potom naša diskusia bude ma ť 

konkrétny bod a konkrétnu trasu a konkrétne dôvody.  

Som presved čený, spolu ako to povedal pán Šov čík, že 

nech už sú tie strategické dôvody akéko ľvek, možnos ť rieši ť 

trasu cez nepriepustné podložia v Karpatoch je stál e 

najrealistickejším riešením tohoto, tejto kvadratúr y 

štvorca. Čiže snahy ma ť energetickú bezpe čnos ť a zdroje aj 

z ropovodu ADRIA, ktorý ústi do Schwechatu a na dru hej 

strane, ochráni ť si v Bratislave zdravú pitnú vodu, ktorá 

naozaj tu bude ľuďom prináša ť prospech a možno aj nemalé 

finan čné prostriedky dávno potom, čo autá nebudú jazdi ť na 

deriváty ropy. 

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. 
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Myslím si, že ťažko by sa našla v tomto zastupite ľstve 

väčšina, ktorá by odkývala prechod ropovodu tak, aby 

ohrozoval mesto. A ani ja by som nikdy ten svoj hla s na 

tento ú čel nedal. 

Zárove ň mi ale nedá, aby som tu nepovedal zopár 

taktických výrokov alebo dojmov, ktoré vo mne zanec hali 

časy minulé. 

Pamätám to, lebo som dos ť starý na to, čo znamenal 

problém ropa zo Slovnaftu pre pitnú vodu Bratislav čanov. 

Bolo to dávno, ale pamätám sa na to. 

Na druhej strane sa pamätám ako Rakúšania postavili  

a potom nikdy nespustili atómovú elektráre ň Zwenten-dorfe.  

Pamätám sa na to, ako sa mala nad Bratislavou stava ť 

priehrada, ale ekológovia zabránili výstave, výstav be 

priehrady v Lužných lesoch.  

Pamätáme sa všetci, aký problém a aká národná otázk a 

pre ma ďarský protikomunistický odboj bola priehrada 

Nagymaros.  

V zásade platí to, že všetci chceme ma ť benzín do áut, 

teda okrem m ňa, ktorý nemá auto, ale všetci chceme zárove ň 

elektriku, všetci chceme pracovné miesta, ale nikto  nechce 

atómovú elektráre ň, nikto nechce úložište rádioaktívneho 

odpadu, nikto nechce ťažbu uránu, nikto nechce ruši ť lužné 

lesy. 
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Inými slovami, pre akúko ľvek aktivitu nie je nijaký 

problém nájs ť aktivistov, ktorí sa postavia proti. 

A samozrejme, že nikto rozumný v danej lokalite sa im 

nepostaví proti a ja ani nikoho k tomu nevyzývam.  

Len si musíme uvedomi ť, že keby sa ľudia z regiónu, 

z ktorého my máme dostáva ť elektriku do našich žiaroviek, 

rozhodnú, že nebudú chcie ť mať ten zdroj, z ktorého 

Bratislava svieti, tak ako sa my rozhodneme prípadn e, 

nerozhodneme sa, že im nebudeme dodáva ť rafinovaný benzín, 

pretože nechceme, tak sa dostaneme do bludného kruh u. 

Vrcholom všetkého bolo, že som zažil na Slovensku o bec 

a ob čanov, ktorí nechceli hospic pre zomierajúcich .  

Teda taký ten úzky egoizmus je niekedy až desivý, čo 

nechcem poveda ť, že je prípad zásob pitnej vody na Žitnom 

ostrove, božechrá ň.  

Len, aby sme vždy, ke ď my nie čo nechceme, o čakávali, 

že ke ď nie čo, čo my potrebujeme, nebudú chcie ť inde, tak 

i oni majú právo nechcie ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský je ďalší re čník. 

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

Ďakujem. 
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Pán kolega ma trošku vyprovokoval pretože sme 

presko čili od ropovodu k jadrovým elektrár ňam a sám teda 

uviedol príklad, kedy sa Rakúsko rozhodlo aj ke ď ju 

postavilo za ťažké miliardy, nakoniec ju nesprevádzkovali 

a Rakúsko funguje. 

Takže ur čite je namieste, ke ď niekto nechce jadrovú 

elektráre ň, pretože k tomu sú alternatívy. 

Takže, myslím si, že to nebol moc dobrý príklad, al e 

teraz sa bavíme o ropovode cez Žitný ostrov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský má faktickú. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán kolega. 

Pochopite ľne Rakúšania ju nesprevádzkovali, Češi ju 

stavajú, Nemci sa jej odriekli.  

Zemetrasenia platia rovnako pre koruny vodných hrád zí 

na priehradách, rovnako pre atómové elektrárne, ako  ukázala 

Fukušima.  

Proste, je to pravda, že Rakúšania ju zavreli, ale 

môžme sa opýta ť, odkia ľ asi myslíte, okrem iného možno 

dostávajú Rakúšania prúd za tú zavretú elektráre ň. No 

skúsme sa pozrie ť do Jaslovských Bohuníc, či náhodou nie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná architektka, nech sa pá či, máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid Konrád,  hlavná architektka: 

Ja som pochopila tú výzvu, že sa máme pripravi ť až do 

budúceho zastupite ľstva. Pochopila som to správne. 

Ja by som len uviedla, že trasovanie, pod ľa mojich 

informácií, trasovanie, pôvodné trasovanie ropovodu  nie je 

len, nebolo definované len v územnom pláne 2007, al e už 

v pôvodnom pláne rozvoja mesta v takzvané, v takzva nej 

aktualizácii územného plánu pred rokom 2007. 

Čo sa týka raku, aby som situáciu na Rakúskej strane . 

Predstavme si, že musíme toto vníma ť globálne. Čiže ke ď 

Rakúšania súhlasili, alebo teda uprednost ňovali, alebo 

privítali alebo ako to mám definova ť, vedenie ropovodu cez 

Žitný ostrov, tak kalkulovali s tým, že vlastne to územie, 

ktorým by ropovod prechádzal na rakúskej strane nie  je 

nijakým spôsobom ohrozované.  

Keď mi by sme, ke ď mi musíme uvažova ť samozrejme 

z nášho poh ľadu, logicky Žitný ostrov nie, posúvame, 

posúvame vedenie. Dostávame sa niekde ako keby na 

severozápad Bratislavy, teoretizujem. A zase Rakúša nia, 

a toto písali v tla či, oni ve ľmi reagujú na každé 

rozhodnutie vlády, ako ve ľmi toto sledujú.  

Tak naposledy boli informácie, myslím, že pred dvom i 

rokmi, že dobre, ke ď ten čierny Peter z toho Žitného 

ostrova, teda ke ď vlastne to vedenie by z toho Žitného 
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ostrova sa presúvalo do týchto lokalít nad Bratisla vou, tak 

vlastne ten čierny Peter toho ropovodu sa dostane do 

Rakúska, lebo si predstavte, že rafinéria leží na j uho, 

južnom brehu Rakú, teda Dunaja.  

Čiže muselo, muselo by prejs ť to vedenie Národným 

parkom Dunajské luhy  a muselo proste, by ohrozoval o 

vlastne zase Moravské pole, ktoré síce nemá, nemá t aké 

zdroje pitnej vody. Nie je to taký rezervoár ako Ži tný 

ostrov, ale čo sa týka kvality pôdy a tak ďalej, je to 

jedno z najdôležitejších po ľnohospodárskych území Rakúska. 

Ja som sa aj do čítala v tla či, že sú aj iné 

alternatívy, ako si Slovenská strana vie, alebo vôb ec tento 

stredoeurópsky priestor zabezpe či ť túto, poviem energetickú 

stabilitu dodávky, dodávky ropy do budúcnosti.  

Sú to, sú to, ur čite ste čítali, trasovanie cez južné, 

trasy juho juhovýchodnú Európu a tak ďalej. 

Toto ja tu nebudem rozobera ť, len, len ochotne sa 

pozriem na toto, aká je momentálne situácia, kade v edie to 

trasovanie, ale považujem to za , skuto čne 

v dvadsiatomprvom storo čí za absurdné vôbec, že by takáto 

trasa, takéhoto vedenia išla cez sídlo alebo v blíz kosti 

alebo cez zdroje pitnej vody. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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To bol posledný príspevok do diskusie.  

Ja do nej prispejem ešte odpove ďou na otázku, ktorú 

ste mi položili. 

Pre m ňa je tá odpove ď jednozna čná v tom, že ke ď sa 

objavila iniciatíva Nie ropovodu cez Žitný ostrov, v tom 

čase som pôsobil ako starosta Petržalky, tú iniciatí vu som 

podporil.  

Napísal som v mene Petržalky list, v ktorom som žia dal 

zmenu územného plánu. Aby sa zmenila a neviedol rop ovod cez 

Žitný ostrov. 

Pán minister Miškov ma ubezpe čil, ke ď sme spolu 

rokovali na túto tému, už v tejto funkcii, že túto 

požiadavku ministerstvo hospodárstva akceptuje. To znamená 

nie cez Žitný ostrov.  

Teraz sa to posúva „nie cez Bratislavu“. To sú dve pre 

mňa rôzne veci. 

Nie cez Žitný ostrov, chráni vodné zdroje, chráni t ú 

principiálnu vec, ktorú Bratislava má a kde predpok ladám, 

je úplná zhoda v tomto zastupite ľstve medzi nami, že 

nemôžme dovoli ť, aby sme viedli ropovod cez Žitný ostrov.  

Potia ľ si myslím, že ten postoj je jednozna čný. 

Na druhej strane chcem poveda ť, že ak predošlá vláda 

a sú časná vláda preferuje to riešenie cez mestský korido r, 

takto to nazvem, lebo takto je formulované v tých 
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dokumentoch, robí to ur čite z ekonomických dôvodov a nie 

z politických dôvodov.  

Hľadá riešenie, ktoré vie vyfinancova ť a ktoré vie 

rieši ť. Preto nám na diskusiu ponúka riešenie, ktoré nazý va 

mestský koridor. 

Ja chcem poveda ť, aby sme prijali ten návrh pána 

poslanca Len ča, dostali k tomu informácie a vyjadrovali sa 

k tomu na základe podkladov. Dnes máme skôr pocitov o.  

Nechce nikto ur čite nikto z nás, aby sme ropovodom 

znehodnotili vodu pre Bratislavu. To je proste nepr ijate ľné 

pre nikoho z nás. A pokia ľ by takýto návrh ležal na stole, 

myslím si, že každý z nás by ho jednozna čne odmietol  

To, čo chceme, aby ste dostali podklady k tomu, pre čo 

teda predošlá a či táto vláda navrhuje riešenie, aké 

navrhuje, aké má riziká, aké má možnosti a potom po vedzme 

informovane a kvalifikovane svoj názor.  

Toto si myslím, že sleduje návrh pána poslanca Len ča 

a myslím si, že tam tá zhoda môže by ť, že toto je postup, 

ktoré mesto môže zvoli ť.  

A ke ď potom povieme, že ur čite nie, lebo sa tých 

všetkých rizík obávame a nevidíme prínos pre mesto,  ako to 

povedali moji kolegovia už vo februári 2012 v mene mesta, 

pretože takú pozíciu sme si dohodli, tak potom, pot om, 

potom to bude stanovisko, ktoré musí zobra ť do úvahy aj 

ministerstvo hospodárstva. 
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Čiže dajme tomu priestor, aby to nebola ústa 

informácia bez toho, že by sme mali podklady. Uvidí te 

návrhy tých trasovaní, uvidíte argumenty, uvidíte 

zdôvodnenie a potom každý z vás môže poveda ť svoj názor ako 

vníma problém, o ktorom tu teraz diskutujeme. 

Pán poslanec Dinuš, faktická poznámka. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len, že finan čný argument je ve ľmi správny a mne sa 

veľmi pá či, len bohužia ľ nie od niekoho, kto napríklad chce 

olympiádu na Slovensku v týchto časoch. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Touto faktickou poznámkou sme ukon čili diskusiu k bodu 

18 A. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme návrh uznesenia od pána Petra Len ča na ústnu 

informáciu o ropovode tak, ako on to pre čítal s tým, že 

upresnil termín a na 27. 6. 2013. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže budeme hlasova ť o uznesení, ktoré žiada predloži ť 

materiál s relevantnými stanoviskami tak, ako ste p očuli od 

pána poslanca. Rokova ť o ňom budeme na júnovom 

zastupite ľstve dvadsiatehosiedmeho. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto uznesení.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, 

hlasovalo jednomyse ľne štyridsa ťjeden za, nikto proti, 

nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali navrhované uznesenie. 

Ďakujem ve ľmi pekne. Tým sme uzatvorili rokovanie 

o mimoriadnom bode 18 A. 
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BOD 19 NÁVRH NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI V 

BRATISLAVE, K. Ú. KARLOVA VES, 

SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU 1/2 NA 

POZEMKU PARC. Č. 2, SPOLO ČNOSTI 

ULTIMATE REAL, S.R.O., SO SÍDLOM V 

BRATISLAVE, AKO PRÍPADU HODNÉHO 

OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pokra čujeme v našom rokovaní bodom číslo devätnás ť. Je 

to návrh na predaj nehnute ľností v katastrálnom území 

Karlova Ves, je to spoluvlastnícky podiel jedna pol ovica na 

pozemku parcelné číslo 2 spolo čnosti ULTIMATE REAL ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa.  

Nech sa pá či pán riadite ľ. 

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

Áno, Ďakujem za slovo. 

Tento materiál má všetky súhlasy, takže bez úvodnéh o 

slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo devätnás ť. 

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom predložené. 

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 poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 20  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 ť je Návrh na predaj pozemky 

v katastrálnom území Vinohrady pánovi Františkovi B aligovi 

s manželkou. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál tiež má všetky súhlasy, bez úvodného  

slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý 

prihlásil pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ja si pamätám, tento materiál sme tu už mali. 

To bolo oh ľadom toho plotu, ktorý tam bol. Že ako 

došlo k tomu vysvetleniu, lebo priznám sa, že nejak  som 

nepostrehol, že ako to bolo vyriešené. 

Lebo tam sme sa bavili o tom, že tam je postavený p lot 

na území mesta. Čiže malo sa jedna ť de facto o čiernu 

stavbu.  

Ako, akože tak to vyzeralo z toho obrázku a  z tej 

mapky a to bol jeden z dôvodov, pre čo to minule neprešlo. 

A teraz som len chcel teda vedie ť aktualizovanú 

informáciu, že či. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako sme to vyriešili. 

Vedúci nám odišiel?  Takže musí riadite ľ. 

Vydržte, vydržte, h ľadáme odpove ď na otázku pána 

poslanca Hr čku. 

Pán poslanec Muránsky sa prihlásil do diskusie, nec h 

sa pá či. 

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

Tak tuna, že v druhej časti kúpej ceny je, že dvanás ť 

Eur za meter štvorcový za rok je spätne vyrubené, v yrubený 

nájom. 
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Čiže to tam, to tam takto bolo vyriešené, ale to vôb ec 

nerieši ten problém, že naozaj tam to bolo postaven é na 

čierno na mestských pozemkoch, s tým, že teraz si ta m 

vlastne legalizujeme stav, ktorý už dneska je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja ak si spomínam, tak to, tie dva roky spätne boli  aj 

v tom predchádzajúcom materiáli. Len presne sme si mali 

vysvetli ť, že nebolo tam nikde ni č napísané k tomu, ako 

mohlo by ť, že ten obrázok a fotka boli zavádzajúce, lebo 

proste tak to vychádzalo a hovorím,  nevidím zmenu.   

Už sme na to nieko ľkokrát upozor ňovali, že ke ď sa 

materiál vracia naspä ť, bolo by vhodné mu tam vpísa ť nejakú 

chronológiu. Pretože potom sa to naozaj, mám pocit,  že no 

raz neprejde, druhý krát prejde, lebo poslanci si n evšimnú.  

Ale asi to nie je ten spôsob ktorým by sa to malo 

komunikova ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže pán vedúci, je na Vás otázka. Vy ste zrejme 

vyšli von po čas diskusie o ropovode.  
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Ešte pán poslanec Kubovi č a potom bude reagova ť vedúci 

oddelenia správy nehnute ľného majetku , na otázku zmeny 

v prípade tohto materiálu k tej čiernej stavbe. 

Pán poslanec Kubovi č. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pán primátor. 

Páni poslanci, ja neviem, ale zbyto čne pod ľa mňa 

komplikujeme situáciu, ke ď hovoríme o čiernej stavbe, tak 

čierne stavby predsa majú rieši ť, či už legalizáciu alebo, 

alebo pokutovanie stavebné úrady. 

A toto, pokia ľ vidím, je v Novom Meste a nemá to ni č 

spolo čné s hlavným mestom. To znamená, že ak, tak isto ni e 

je dokázané, či ten plot postavil úmyselne a s vedomím, že 

to je na cudzom pozemku, alebo nie. 

My skrátka sa starajme o to, či to chceme preda ť 

a stavebný úrad v Novom Meste a pán starosta nech s i rieši 

zase záležitos ť toho, túto, či už to zlegalizuje, pokia ľ to 

nie je v rozpore s verejným záujem tak, záujmom, ta k asi 

áno. A či to samozrejme bude podlieha ť aj nejakej finan čnej  

pokute.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ďakujem. 

Chápem Váš odkaz pre developerov správne, že nech 

kľudne stavajú na mestských pozemkoch, že ve ď, ke ďže teraz 

sme vo finan čnej situácii, tak, tak či tak im to predáme 

a ke ď to bude chcie ť starosta danej mestskej časti rieši ť, 

tak nech to rieši a ke ď nie, tak v zásade tak to developer 

urobí to čo chce, napriek tomu, že my s tým nemusíme 

súhlasi ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kubovi č reaguje na túto faktickú 

poznámku. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Na pána Hr čku. 

Neviem, či chápe, alebo nechápe. O to sa nebudem tu 

stara ť. 

Ale pán Hr čka, treba Vám, pre Vás mám jeden odkaz, 

každý v tejto republike má svoje kompetencie. A Vy keď máte 

možno dojem, že ich máte, že zastupujete či štátnu správu, 

samosprávu alebo súkromnú firmu, tak potom. Samozre jme je 

to Váš dojem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže nie sú ďalšie prihlášky zo strany poslancov, pán 

vedúci, tá otázka, ktorú položil pán poslanec  Hr čka vecne 

bola tá, že mali sme tam čiernu stavbu plot, materiál 

neprešiel, možno práve z týchto dôvodov.  

Tak to pomenoval pán poslanec a pýtal sa , čo sa 

zmenilo , ke ď sme materiál priniesli do zastupite ľstva 

znovu, oproti tomu minulému stavu, či je tam nejaký posun, 

či sme veci identifikovali. Lebo z toho materiálu sa  to 

celkom nedalo pod ľa neho pre číta ť. 

Takže tá otázka smeruje na Vás, nech sa pá či. 

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

nehnute ľností: 

Materiál minule, ke ď bol v zastupite ľstve bol 

stiahnutý vzh ľadom na to, že ja som si uvedomil, že 

niektoré tie vz ťahové veci nie sú doriešené. Čiže my sme si 

vyšperkovali, došpecifikovali a dneska predkladáme 

skompletizovaný materiál.  

To kupuje pozemky, ktoré sú, áno sú v jeho plote. T eda 

sú v jeho, sú za jeho plotom, je tam ten plot vybud ovaný, 

je to úplne, nechcem poveda ť z poh ľadu majetku vec, ktorá 

sa tu objavuje proste, stane sa to teda. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Neviem, či toto bolo dostato čné vysvetlenie pán 

poslanec, lebo bolo to také, také. 

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

nehnute ľností: 

Nebol tam zaradený jeden z tých trojuholní čkov minule 

v tom predaji, ten vnútorný. Pretože nebol vysporia daný, 

vysporiadavalo sa to geometrickým plánom. 

Omlúvam sa, nedal som to asi kompletne. 

Čiže dneska sú tam dva trojuholní čky, dva 

trojuholní čky a jeden z tých trojuholní čkov, ten vnútri 

nebol vysporiadaný. Dneska vysporiadaný je a je pre dmetom 

predaja. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže v tom je ten posun. 

A to myslím je konkrétna odpove ď na to, čo sa pýtal 

pán poslanec  Hr čka.  

Napriek tomu sa hlási do diskusie.  

Dávam mu slovo, nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja ak si spomínam a pamä ť zatia ľ mám dobrú, tak 

myslím, že aj pán Uhler mi potvrdí, že sme vtedy te nto 

materiál nepodporovali, najmä preto, že nikde nesta , nikde 

nebolo stanovené, nebolo vyjasnené, že či teda nejakým 

spôsobom predávame nie čo, čo si predtým ten majite ľ 

zahradil bez nášho vedomie a my mu teraz týmto spôs obom 

vlastne dopredávame to, čo on už iba spravil. 

A ke ďže toto nebolo vyjasnené, tak ja som ten materiál 

nepodporil minule a myslím, že na základe odpovede jasne , 

že táto situácia neni nejakým spôsobom v materiáli,  alebo 

neni, alebo teda. Povedali ste, že teda je to tak, že on si 

zahradil mestský pozemok a teraz žiada dodato čne o jeho 

odkúpenie.  

Takže taký je faktický stav. A myslím, že je na 

každom, aby sa k tomu vyjadril hlasovaním. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem. 

Ja ke ď budem, ke ď nepodporíme teda tento predaj, tak 

ja by som chcel len vedie ť, že čo s tým plánuje mesto 

urobi ť. Lebo ja, ja osobne neviem čo s tým chceme urobi ť, 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Farkašovská, faktická. 

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

Ja by som len chcela pripomenú ť, že pán Bariga už viac 

ako dva roky čaká na našu odpove ď. Takmer tri budú a ide 

naozaj dokopy o nejakých pä ťdesiat alebo šes ťdesiat metrov 

štvorcových. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto sa do diskusie nehlási. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako bolo predložen é 

predkladate ľom, schva ľuje. 

Trojpätinová vä čšina stále. 

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. Sme stále 

v trojpätinových hlasovaniach. To, myslím,. že viem e.  
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Nech sa  vám pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

dvadsa ťpäť za, šiesti proti, ôsmi sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie 

k tomuto bodu programu. 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA PREDAJ NOVOVYTVORENÉHO 

POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. NOVÉ 

MESTO, PARC.Č.13605/101, SPOLO ČNOSTI 

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: 

Dvadsa ťjeden sme stiahli z programu. 

Otváram rokovanie o bode dvadsa ťdva. Návrh na predaj 

novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Nové M esto 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, Ďakujem za slovo. 

(poznámka: za čiatok vety nie je rozumie ť) materiálu. 

Finan čná komisia neodporu čila cenu za znalecký posudok 

stopä ťdesiatštyri celá devä ťdesiatsedem. Navrhla 200 Eur 

a tú aj odsúhlasila. Mestská rada súhlasí za navrho vanú 

cenu, teda za znalecký posudok 154 celá (poznámka:1 54,97), 

takisto aj me, takisto aj mestská rada. Teda pardon , 

mestská rada súhlasí a tak isto aj starosta súhlasí  

s predajom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ako prvý sa do diskusie hlási pán poslanec  Hanulík . 

Pán poslanec Hanulík, prosím, dajte mu mikrofón. Zd á 

sa, že je nejaký malý technický problém. Pokúsime s a ho 

odstráni ť. 

(poznámka: hovor v sále) Sabotáž.  

Takže prosím, zapnite pani poslanky ňu Farkašovskú 

a pán poslanec Hanulík bude hovori ť do jej mikrofónu, lebo 

zdá sa, že ten mikrofón nejde. 

Možno vypadla celá sekcia. Áno, áno.  
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Pán poslanec Hanulík, Peter, Peter, po ď, prosím ťa, 

tuná k re čníckemu pultu, kolegovia zatia ľ budú technicky 

pracova ť. 

Čiže pri re čníckom pulte vystúpi pán poslanec  Hanulík 

v diskusii. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

No už sa troška obávam toho ropovodu, ke ď zlyhávajú 

takto technológie. 

Prosím vás, chcem rozpráva ť vlastne k tomuto, ale aj 

k predchádzajúcemu prípadu, čo tu bol. 

Mali sme tu pozemok, kde nejakých tridsa ť metrov 

štvorcových má priamo vo svojom areáli. Ktorý v pod state, 

ten jeden pozemok, myslím, že nie je ani prístupný 

odnikadia ľ len jeho.  

Ja si myslím, že ke ď niekto hlasuje proti tomu, by som 

troška chcel od neho  po čuť, že čo vlastne, čo vlastne 

s tým pozemkom mesto ke ď ho získa, jako vlastne, čo, čo 

vlastne, jaký je prínosom že sme ho nepredali. 

A ja som si všimol, že pán kolega Kolek nepodporil 

tento predaj. Áno? Ve ľmi by ma zaujímalo, že pre čo ho 

nepodporil, práve preto, že on nieko ľkokrát žiadal, že 

v Devíne záchody, v Devíne hento, pretože ten Devín  má asi 

rád. 
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Ja tak isto mám rád Dúbravku, tak isto chcem precho d 

pre chodcov, ale proste on je proti tomu, myslím si , že 

nemá žiadny dôvod, ale zárove ň chce z toho mesta, všetko 

chce pre ten Devín. Chce záchody, ktoré sú najdrahš ie 

v Európe, ale nepodporí ani, ani tridsa ť metrov predaja bez 

akéhoko ľvek dôvodu a nám Dúbrav čanom bere prechod pre 

chodcov a Devín čanom možno bere toalety.  

A ja sa budem snaži ť náš celý klub iniciova ť aby pre 

Devín, ke ďže Kolek je pre m ňa predstavite ľ Devína, proste 

sa nevychádzalo tak v ústrety ako sme pôvodne pláno vali.  

Lebo toto mesto sa zase skladá z tých mestských častí 

a táto mestská časť sa správa k tomu ve ľmi nepriate ľsky. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za vystúpenie pánovi poslancovi Hanulíkovi. 

Dúfam, že ten technický problém sa nám podarilo 

odstráni ť. 

Konštatujem, že sa nikto ďalej do diskusie 

neprihlásil. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu.  

Ludka, ty chceš vystúpi ť? Nie, to bola len technická 

pomoc pre kolegu. 

Slovo má návrhová komisia. 
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Pani predsední čke ,prosím, dajte mikrofón. Mám pocit, 

že svieti mikrofón pána riadite ľa, ktorý momentálne 

nediskutuje. Možno sa musíte vypnú ť pán riadite ľ. A nedá sa 

to. 

Čiže nejaký technický problém vznikol tu. Že je 

zapnutý mikrofón pána riadite ľa a nevieme to posunú ť potom 

na re čníka. 

Neviem, či sa to dá. Skúste kartu vybra ť, možnože to 

pomôže.  

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

Ja to aj odpojím. (smiech v sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, to neviem, či by som robil. Toto je práca pre 

technikov, ktorí sa v tom vyznajú.  

Myslím, že preto nám to nefunguje, že tuná je nejak á 

chyba.  

Prosím, tento mikrofón treba rieši ť, tam je nejaký 

problém. 

(poznámka: hovor v sále a technici sa pokúšajú 

odstráni ť problém) 

Asi, vyzerá to tak. 

Prosím, vieme to zvládnu ť tak, že by som uviedol to 

hlasovanie ja a potom by sme urobili krá. 

(poznámka: ve ľmi hlasný hovor v rokovacej sále) 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ujmem sa, ak mi dovolia kolegovia. 

Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom predložené, teda schva ľuje, trojpätinová 

väčšina. 

(poznámka: technické problémy s mikrofónmi 

pretrvávajú) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, mám, výborne. 

Takže mne už ide mikrofón. 

Hlasujeme o bode číslo dvadsa ťdva, nech sa pá či. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Je to v znení tak, ako je to predložené. Lebo nikto  

nenavrhol zmenu.  

Vy ste dali. Tá informácia tu zaznela, čiže, prosím, 

rozhodnite sa.  

Mám pocit, že všetci poslanci, ktorí sú prítomní 

v sále neboli, teda nehlasovali. 

Tridsa ťdva prítomných, 

dvadsa ťpäť za, nikto proti, piati sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 
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Je to tak, že je to právoplatné hlasovanie? Či chcete, 

aby sme ho zopakovali? 

Ja mám pocit, že niektorí nehlasovali. 

(poznámka: hovor z rokovacej sály) 

Majú na to právo, len sa pýtali, akoby si chceli 

vyjasni ť, že za akú cenu hlasujeme. Za akú cenu hlasujeme. 

Trošku sa to narušilo a hlavne sa v diskusii 

nevyjasnila otázka ceny, ktorá je v materiáli jasne  

napísaná.  

Pýtam sa, či niekto sa chce vráti ť k tomuto bodu? 

(poznámka: zo sály je po čuť „áno“) 

Áno? 

Čiže, prosím, hlasova ť budeme teraz o tom, či budeme 

znovu hlasova ť. Aby to bolo úplne jasné.  

Procedurálny návrh, či chceme opakova ť hlasovanie. 

Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Z tridsiatich deviatich poslancov, 

dvadsiati šiesti súhlasia s tým, aby sme opakovali 

hlasovanie, deviati boli proti, traja sa zdržali, j eden 

nehlasoval. 

Opäť poprosím pani predsední čku návrhovej komisie 

o uvedenie návrhu na hlasovanie. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené predkladate ľom, teda schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

dvadsa ťdva. V tom znení v akom je uvedený v materiáli. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných, 

dvadsa ťtri za, nikto proti, pätnásti sa zdržali. 

Zrejme to bude v tom, že sme nepreniesli do materiá lu 

návrh finan čnej komisie. Čiže predložíme vám materiál na 

budúce zasadnutie znovu v upravenom znení. 

Pre túto chví ľu konštatujem, že sme neprijali 

uznesenie k bodu číslo dvadsa ťdva. 

 

 

BOD 23 NÁVRH ROZHODNUTIA HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY O 

PROTESTE PROKURÁTORA K ZÁKONNOSTI 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY Č. 13/2012 O MIESTNOM 
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POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A 

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY A O ZMENE A 

DOPLNENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO 

NARIADENIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 12/2001 O 

NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A 

DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ 

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVY V ZNENÍ NESKORŠÍCH 

PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťtri. 

Hovorili sme o prestávke? To som hovoril iba kvôli 

technike. 

Ale ak chcete prestávku, môžme urobi ť prestávku. 

Čiže, dáme prestávku? 

Takže, prosím, prestávka do pol jedenástej. Vyhlasu jem 

prestávku do pol jedenástej. 

(prestávka od 10.12 h do 10.43 h) 

(po prestávke) 

Dvadsa ťštyri poslancov, čiže môžme pristúpi ť k ďalšej 

časti nášho rokovania. 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťtri. Je to návrh 

rozhodnutia hlavného mesta o proteste prokurátora 
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k zákonnosti Všeobecnezáväzného nariadenia číslo trinás ť 

z roku 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpis ov. 

Čiže o tomto budeme diskutova ť. 

Úvodné slovo prednesie pán riadite ľ  magistrátu 

Gajarský, nech sa pá či. 

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

No, my si predložením tohto materiálu plníme plníme  

povinnos ť, o ktorú nás požiadal prokurátor. Teda prerokova ť 

tento materiál do tridsiatich dní na mestskom 

zastupite ľstve.  

A čo sa týka tých bodov, v ktorých čiasto čne 

vyhovujeme alebo vyhovujeme prokurátorovi, prenies ť ich do 

vezetenka, na to máme lehotu do devä ťdesiat dní. A na tom 

znení vezetenka, momentálne spolupracujeme aj s ved ením 

spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

S tým, že z vecnej stránky chcem k tomu doda ť len tú 

myšlienku, že my vyhovujeme prokurátorovi tam, kde je 

zjavné, že máme nedostato čne upravenú otázku biologicky 

rozložite ľného odpadu. Proste, že sme ho nemenovali v tých 

odpadoch.  

V tej časti výpo čtu ceny nás prokurátor nabáda na to, 

aby sme išli na cestu, ktorá by znamenala rovnaký p oplatok 
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za jeden liter odpadu, čo by znamenalo, že pre niektorých 

by sme zdražili odpad zhruba o šes ť až sedem percent a iným 

by cena toho odpadu mohla klesnú ť, pri čom, tých, ktorým by 

sme zdražili je to rozhodujúce množstvo, pretože vä čšina 

používa tie tisícsto litrové kontajnery, ktoré máme . 

Čiže v tejto časti navrhujeme protestu nevyhovie ť 

a predostrie ť,  alebo teda zamyslie ť sa nad tým systémom, 

akým spôsobom zareagujeme aj na otázku výpo čtu ceny, ktorú, 

alebo teda poplatku, ktorý platí ob čan za likvidáciu 

komunálneho odpadu s tým, že vidíme dôvod na to, ab y tie 

rozdiely boli a myslíme si, že v tejto časti, v tejto časti 

ten protest prokurátora nesmeruje dobrým smerom.  

Chcem len, aby ste vedeli, že mesto Prešov a mesto 

Nitra riešili podobné, podobné protesty. Myslím, že  

v jednom z nich bol protest, druhé ho riešilo bez p rotestu 

a zjednotili cenu za jeden liter na rovnakú cenu.  

Čiže oni ako keby vyhoveli na sto percent tomu čo aj 

pán prokurátor nám napísal do nášho protestu, ktorý  teraz 

prerokovávame.  

Chcel som len, aby ste to vedeli, aby ste tú 

informáciu mali úplnú.  

Návrh z našej strany ste dostali. Je to čiasto čné 

vyhovenie protestu. To znamená, témou sa budeme zao bera ť do 

tých devä ťdesiatich dní, pravdepodobne na júnovom 

zastupite ľstve 27. 6., ke ďže v júli zasadnutie nemáme. 

Toľko z našej strany na úvod. 
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Otváram diskusiu k bodu dvadsa ťtri.  

Pán poslanec Fiala sa hlási. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

V tom návrhu uznesenia je na, je teda, že čiasto čne 

vyhovuje, nevyhovuje a sú tam paragrafy 1, 4, 5.  

Ale v samotnom proteste prokurátora na strane desa ť je 

ešte uvedené aj, aj iná výhrada a to, to táto: V záhlaví 

VZN nie je uvedené, či je te, či je prijaté pod ľa paragrafu 

6 odsek 1 alebo odsek 2 zákona číslo 369 a tak ďalej.  

Ak tomu správne rozumiem, tak vytýkajú nám, že 

neuvádzame presne, že či je to množstevný odpad.  

K tomuto sa ale ako mesto nevyjadrujeme, pod ľa môjho 

názoru, by sme sa mali. Je to, pod ľa, myslím si, že je to 

opomenuté a malo by to by ť pravdepodobne doplnené, že teda 

akým spôsobom mesto vyberá poplatok za odpad.  

A potom sa chcem vráti ť k tomu, čo ste aj Vy hovorili, 

pán primátor. Ja už vlastne, možno si niektorí pamä tajú, 

dlhšie práve upozor ňujem na to, že ten, ten spôsob výpo čtu 

poplatku za odpad pravdepodobne nie je spravodlivý a nie je 

spravodlivý tým, pretože sa opiera o o údajné nejak é 

váženie v minulosti nádob, ktoré prebehlo a na zákl ade toho 

vlastne stále prebieha, prebieha výpo čet na základe rôznych 

koeficientov, ktorými sa vypo číta ten poplatok pre 

obyvate ľa.  
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Môj názor je taký, že by sme mali by ť, ak sa tvárime, 

že je to množstevný odpad, to znamená, poplatok je za, za, 

za kilo, tak by sme pravdepodobne mali pristupova ť rovnako 

k tomu kilu, či je to v stodesa ť litrovej nádobe alebo 

tisícsto litrovej nádobe, alebo akejko ľvek. 

Môj názor je preto taký, že by sme mali vyhovie ť 

prokurá, teda protestu prokurátora aj v tom článku alebo 

paragrafe štyri a pä ť a teda vážne sa tým zaobera ť. 

Uvedomujem si, že môže to by ť  a ma ť vážny nejaký 

finan čný dopad na, na, na financie OLA, že teda ur čitým 

spôsobom to budú musie ť prepo číta ť.  

Takisto si uvedomujem, že možno, alebo teda takmer 

s ur čitos ťou sa to premietne vo či mne a obyvate ľom tým, 

ktorí majú v tých ve ľkých nádobách, ale, ale nedá mi, aby 

som nepovedal, že jednoducho, ak to, ak to má by ť 

spravodlivé, tak skôr, či neskôr, pod ľa môjho názoru, 

k tomu budeme musie ť pristúpi ť. 

Ešte, ešte celkom nevylu čujem, že dá sa oprie ť o ten 

koeficient a iným spôsobom by sa upravovali tie cen y, ale 

v tejto chvíli to je, pod ľa môjho názoru neprimerane ve ľ, 

neprimerane ve ľké rozdiely medzi poplatkami v rôznych 

typoch nádob, ktoré by mali by ť zmenšené, ak by sme 

pristúpili k tomu, aj tak,  že môžu plati ť rôzne, ale nie 

s takým ve ľkým rozdielom.  

Preto, ako bude treba dám návrh, aby sme vyhoveli a j 

v tom, v tom, v tej časti štyri alebo pä ť, ak si to 
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neosvojíte, alebo ak by sme prekopali celé to vé-ze t-enko. 

Navrhoval by som to. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Fialovi. 

Pýtam sa, či sa ešte chce niekto vyjadri ť v tomto bode 

programu.  

Ak nie, pán poslanec, ja by som reagoval tak, že my  

sme sa ve ľmi vážne nad tým zaoberali. 

Materiál, ktorý spracovala spolo čnos ť OLO a kde 

analyzuje dopady na obyvate ľov v materiáli predložený 

nemáme v takom rozsahu, ako ho spracoval pán riadit eľ 

Achimský.  

Ja myslím, že je to ve ľmi dôležité na diskusiu, ktorá 

môže skon či ť aj tak, ako ste povedali, v tom júni. Môžme 

prija ť vé-zet-enko, ktorým vlastne to urobíme tak, ako to  

urobila tá Nitra a Prešov. To nám nebráni, aj ke ď čiasto čne 

vyhovieme. 

My musíme otvori ť tú diskusiu o tom odpade, o tom 

koľko kto platí, aké budú dopady, ak systém zmeníme. Čiže 

nás tá diskusia čaká, jej záver nemusí by ť len taký, že 

budeme zvažova ť úpravu koeficientov, ale možno skon číme na 

tom, čo žiada prokurátor, aby sme za liter platili bez 

ohľadu na to, či má ve ľkú nádobu, malú nádobu a podobne. 
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Len chcem, aby ste vedeli, ke ď o tom budeme 

rozhodova ť, či je to, teda na koho to dopadne, kto to bude 

musie ť znáša ť, lebo zistili sme, že pri tých 

tisícstolitrových kontajneroch, všetci tí, ktorí ic h majú, 

zhruba o šes ť až desa ť percent by sa im zvýšili poplatky. 

A to je pomerne ve ľký záber v Bratislave, lebo to je 

rozhodujúca časť kontajnerov, ktoré v meste používame. 

Čiže, preto sme to volili takýmto spôsobom 

a nevylu čujem, že na konci d ňa skon číme na tom, čo ste 

navrhli Vy. 

Ale chcem len, aby som to férovo formuloval, my sme  si 

povedali, že toto je pre nás bezpe čnejšia cesta, lebo ak 

vyhovieme, zaväzujeme sa, že to zmeníme tak, ako to  

navrhuje prokurátor. A tu chcem možnos ť necha ť otvorenú aj 

pre úpravu existujúceho systému, bez toho, aby sme sto 

percentne vyhoveli. Preto sme to formulovali takto.  

Pán poslanec Fiala chce reagova ť faktickou poznámkou. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ale Vaše slová tým, že by sa museli zvýši ť 

poplatky o šes ť až desa ť percent vlastne nasved čujú tomu, 

že tí, tí obyvatelia, ktorí ten odpad dávajú do týc h 

menších nádob vlastne dotujú všetkých ostatných. 

A pravdepodobne pretože ich je menej, tak asi dotuj ú alebo 

teda preplácajú zna čnou mierou, pretože ve ľká vä čšina 

obyvate ľov pravdepodobne dáva do tých ve ľkých kontajnerov. 
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Ja ten, ja ten, dá, ten, ten, no už je to faktická 

poznámka. Nedám teda ten návrh, ale budem o čakáva ť, že sa 

tým mesto bude vážne zaobera ť, prípadne, že to pripraví vo 

variantných riešeniach. 

Ja, ja vopred upozorním, že je to, je to zrelé a ak  by 

sme aj nevyhoveli, tak, tak môžme ís ť možno aj do súdnych 

sporov, alebo teda, že prokurátor to, to napadne. P retože, 

podľa mňa, aj obyvatelia Bratislavy už sú si vedomí svojich  

práv a nenechajú iba tak, ak si myslia, že sú ukriv dení. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pre pani kolegy ňu Muchovú chcem poveda ť, že budeme 

teda návrh VZN pripravova ť minimálne do mestskej rady 

v alternatívach, aby sme si povedali a reagovali na  tú 

pripomienku pána poslanca Fialu. Pod ľa mňa je to namieste.  

Budeme vám zdôvod ňova ť jednu aj druhú, aby ste videli 

dopady, aby ste videli logiku toho celého a mohli s a 

rozhodnú ť pre ktorú s tých alternatív sa rozhodnete. 

Čiže budeme ten materiál pripravova ť variantne. 

Keďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť a slovo dávam návrhovej komisii. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Keďže nemáme žiadny nový návrh na uznesenia, budeme 

hlasova ť o tom návrhu uznesenia, čo nám bolo predložené 

písomne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 24 NÁVRH DODATKU ŠTATÚTU HLAVNÉHO MESTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY – 

ZMENY A DOPLNENIA VYPLÝVAJÚCE ZO 

ZÁKONA Č. 371/2012 Z. Z., KTORÝM SA 

MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON SLOVENSKEJ 

NÁRODNEJ RADY Č. 377/1990 ZB. O 

HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

BRATISLAVE V ZNENÍ NESKORŠÍCH 

PREDPISOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo dvadsa ťštyri, je to 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej rep ubliky 

Bratislavy – zmeny, ktoré vyplývajú prijatej novely  zákona 

o hlavnom meste Slovenskej republiky. 

My sme tu o samotnom zákone diskutovali. Mestské 

zastupite ľstvo zaujalo stanovisko k poslaneckému návrhu, 

ktorý predložil pán poslanec Kondrót v polovici min ulého 

roku. V jeseni zákon bol prijatý. Potom vstúpila, v stúpil 

do ú činnosti a my sme na základe toho pristúpili k úprav e 

štatútu, pretože to je našou povinnos ťou, aby sme zákonné 

zmeny premietli do našich vnútorných predpisov.  

Preto máte predloženú zmenu štatútu, ktorá vyplýva 

z prijatého zákona. A ja vás žiadam, alebo navrhuje m vám, 

aby ste túto zmenu štatútu podporili, pretože s ňou nemajú 

problém ani mestské časti, sta čí na to rozhodnutie, myslím, 

tri, trojpätinová vä čšina prítomných poslancov, ke ďže 
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neboli výhrady z mestských častí a podporilo túto zmenu 

štatútu viac ako desa ť z nich. 

Toľko z mojej strany na úvod. 

Do diskusie sa hlási pán poslanec Šov čík. 

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

Pán primátor, ja mám len takú legislatívno-právnu 

otázku. Pretože dodatok k Štatútu hlavného mesta Br atislavy 

sa schva ľuje špeciálnym spôsobom.  

Tu je v dôvodovej správe napísané, že k návrhu doda tku 

štatútu bolo doru čených trinás ť súhlasných stanovísk 

miestnych zastupite ľstiev.  

No ja som si to spo čítal. Je ich len devä ť, pretože 

miestne zastupite ľstvo bu ď súhlasí alebo nesúhlasí. Tie 

ostatné napísali, že schva ľujú. Miestne zastupite ľstvo 

neschva ľuje dodatok, návrh dodatku. Miestne zastupite ľstvo 

s tým bu ď súhlasí, alebo nesúhlasí. 

Pýtam sa to preto, lebo to ur čuje akým kvórom sa 

dodatok štatútu musí odhlasova ť. 

Je to v podstate, obsahovo je to, to isté, ale pros te 

tá terminológia je ve ľmi presne daná v Štatúte hlavného 

mesta. Miestne zastupite ľstvo jednoducho musí poveda ť, že 

či súhlasí, alebo nesúhlasí. Žiadna iná slovná formu lácia 

to nemôže by ť. 
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Čiže pokia ľ nejaké zastupite ľstvo miestne prijalo 

uznesenie, že schva ľuje návrh dodatku, tak to neni ten druh 

odpovede, ktoré oni musia da ť. 

Čiže pod ľa môjho názoru len devä ť miestnych 

zastupite ľstiev súhlasilo  s návrhom tohto dodatku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pán poslanec. 

Ďalej dávam slovo pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja to uznávam, že ide o priemet zákonnej úpravy do 

našeho vé-zet-enka, takže mestské zastupite ľstvo to urobi ť 

asi má.  

Ale chcem na tomto mieste vyjadri ť zásadný nesúhlas 

s tým postupom, ktorý ste zvolili, pán primátor, s tým, že 

komunálne problémy sa za čínajú rieši ť na úrovni ve ľkej 

politiky. Vaša neschopnos ť presadi ť svoj návrh námestníka 

pána Budaja cez toto zastupite ľstvo viedla k tomu, že Vám 

strana SMER ú čelovo zmenila zákon o Bratislave a umožnila 

Vám tento postup.  

To isté sa chystá teraz v návrhu novelizácie zákona  

o obci, kedy, pretože toto zastupite ľstvo nesúhlasilo 

s Vašimi, respektíve  s kandidátmi na riadite ľov, tak sa 
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chystá ú čelová zmena s tým, že primátor bude oprávnený 

menovať týchto ľudí sám.  

Je to ve ľmi nebezpe čný precedens a  nebezpe čný postup, 

kedy sa takto demontuje vlastne obecné zastupite ľstvo, 

respektíve právomoci a na obecnej úrovni. A vytvára  to 

vlastne otázku, na čo potom toto zastupite ľstvo, alebo iné 

zastupite ľstvá majú slúži ť, ke ď všetky problémy, ktoré máte 

obchádzate a riešite ich cez ve ľký parlament.  

A hovorím to aj v súvislosti s tým, že Bratislava m á 

aj iné problémy, ktoré by potrebovala rieši ť zmenou zákona, 

napríklad problém financovania, kde už taký aktívny  nie ste 

a kde uhýbate a stojíte stranou. A takáto zmena evi dentne 

iniciovaná nebola. 

Takže nesúhlasím s tým, aby ste, aby sa riešili 

problémy komunálu ú čelovými zmenami ve ľkých zákonov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ak dovolíte, krátku reakciu, pán poslanec. 

Ja poznám názor strany SDKÚ-DS na to, že sa nemá 

menovať námestník, alebo zástupca starostu len rozhodnutím  

primátora. 

Táto zmena ale bola prijatá v roku 2010 v apríli, 

v zákone o obecnom zriadení. A to, čo urobil parlament 
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teraz nebol návrh, ktorý by som inicioval ja, ale b olo to 

zosúladenie, ktoré skôr, či neskôr muselo prís ť.  

Objavil sa návrh novely zákona o Košiciach, ktorý t oto 

prirodzene obsahoval, pretože v tých základných 

ustanoveniach by mali by ť zákony, špecifické zákony 

o Bratislave a Košiciach zhodné so zákonom o obecno m 

zriadení. A v tejto veci sme len zosúladili systém.  

Čiže neviem, pre čo hovoríte o ú čelovej zmene. Nemusíte 

s tým súhlasi ť, ale boli mestá, ktoré nemali zástupcu. 

Roky. Pretože sa nedohodli. A systém to neriešil. P roste, 

keby zomrel starosta, na druhý de ň nemá kto kona ť v mene 

tej obce. Alebo aj primátor proste.  

Toto riešil štát tým, že zmenil zákon v roku 2010 

v apríli, zákon o obecnom zriadení, pretože mal poz natky 

z územnej samosprávy, že toto nie je možné zvládnu ť inak, 

než zmenou zákona.  

Že proste k tým doho nedohodám neprišlo len 

v Bratislave, ale v mnohých iných zastupite ľstvách v období 

2006 – 2010 aj v skorších obdobiach.  Čiže z tej reálnej 

praxe uplat ňovania zákona 369 zákon zmenil takýmto 

spôsobom. 

Viem, že vtedy SDKU, preto ten postoj rešpektujem, 

lebo opakujete vlastne názor politickej strany, kto rá v tom 

čase v parlamente prezentovala presne ten istý názor , čo 

ste povedali tu. Že to tak nemá by ť, že má prís ť k dohode 

zastupite ľstva a primátora. Čiže, ten názor je  

konzistentný a ja ho rešpektujem.  
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Aj ja som si myslel, že by to tak malo by ť, pretože 

verím tomu, že, verím tomu, že tá dohoda je možná a  že ke ď 

sú dve strany, ktoré sa majú dohodnú ť, že sa skôr, či 

neskôr dohodnú. 

Ako, v tomto máme ve ľmi blízko k sebe, čo sa týka 

názoru na túto tému, ale zákonodarca to upravil ina k pre 

celú samosprávu, potom to premietol aj do zmeny zák ona 

o Bratislava a našou témou je dnes to, či to  premietneme 

do zákona, pardon, do štatútu, ktorý je základným n ástrojom 

pre uplatnenie právnych predpisov vo vnútri mesta.  

Ja si myslím, že by sme to mali urobi ť a môžeme sa 

inými cestami snaži ť o to, aby sa niektoré veci riešili 

inak. 

Čo sa týka tej poslednej novely, iniciovala ju pani 

poslanky ňa Va ľová. Priznám sa, že som s ňou o tejto téme 

nikdy nehovoril. Čiže, to ako zbyto čne kladiete na moje 

plecia. To nie je moja šálka kávy. 

Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Áno, pravdou je, že Vám nemôžme podsúva ť, že by ste 

boli iniciátorom. Jednak to nevieme a jednak si to môžme aj 

nemyslie ť. 
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Pravda je ale aj taká, že samozrejme tie dva zákony  

tesne po sebe sa odvolávali na to, že v ZMOSE je to  takto, 

alebo ZMOS to tak rieši v súlade so zákonom. 

No, áno. My sa domnievame, že hlavné mesto a ve ľké 

ďalšie mesto Košice, sú nie čo iné, ako Dolná Maríková. Tak 

akosi máme aj zákon. Možnože aj na ňom by sa dalo mnoho 

veci zmeni ť. 

Bolo prízna čné, že k zákonu o Košiciach vystúpil 

jediný poslanec, po dohovore so m ňou teda to bol Viliam 

Novotný z Košíc a k zákonu o Bratislave jediný, to som bol 

ja. 

Opäť sa domnievam, a je pekné, že hovoríte, že aj Vy 

si myslíte, že sa má dohodnú ť. Ale pravda je taká, že sa to 

dalo i vníma ť aj ako Lex Ftá čnik.  

Ešte raz hovorím, nepodsúvam Vám, že ste sa za to  

angažovali,  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lex Budaj, povedal Váš kolega pán Šebej, Lex Budaj to 

volali. Takže. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Áno. Ja som použil pojem Lex Ftá čnik. (gong) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka má faktickú. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja, len taká drobnos ť, že ak má by ť zákon o hlavnom 

meste v súlade so zákonom o obecnom zriadení vo vše tkých 

bodoch, potom nerozumiem, pre čo ten zákon vôbec vznikne. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To má by ť v tých hlavných bodoch, v tých zásadných 

bodoch, to som povedal. 

Pán poslanec Bendík. 

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

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Pán primátor, hovorili ste, že Vy ste s pani 

poslanky ňou Va ľovou nikdy nehovorili o tej zmene zákona 

o obecnom zriadení, ktorá sa chystá.  

Mňa by vcelku zaujímalo, Vy ako primátor, súhlasíte 

vôbec s tým, ke ď hovoríte, že, že tieto veci by sa mali 

rieši ť dohodou oboch strán, to znamená primátor a poslanc i. 

Súhlasíte s tým, aby vôbec parlament týmto spôsobom , pod ľa 
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mňa, jednostranne, ú čelovo ten zákon je pripravovaný pre 

toto mesto.  

A mňa zaujíma teda Váš názor, že či si myslíte, že by 

mal taký zákon by ť alebo nie. 

Lebo ak, ak nie, tak možno by ten Váš názor, by mal i 

počuť aj poslanci hore, alebo teda tí, ktorí ten zákon 

predkladajú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č, faktická. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja si dovolím upozorni ť ešte na jednu skuto čnos ť.  

Tu v meste existuje ešte iná šedá eminencia, ktorá má 

vplyv na zmeny zákonov týkajúce sa Bratislavy vo ve ľkom 

parlamente. A to je pani starostka Hanulíková. A my slím, že 

týmto spôsobom by chcela rieši ť svoje problémy s vedúcim 

karloveského športového klubu, ktorý sa nejako neda rí stále 

vyrieši ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, ja len faktickou zareagujem na faktick é, 

lebo také právo máte aj vy ako poslanci. 
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Ja som sa vyjadril ku otázke menovania námestníka 

primátora, respektíve zástupcu starostu. Že tam si myslím, 

že by malo prís ť k dohode, pretože je to vecou akéhosi 

politického usporiadania v rámci jednotlivého 

zastupite ľstva na za čiatku volebného obdobia. 

Čo sa týka právomoci menova ť riadite ľov príspevkových 

a rozpo čtových organizácií, to je pod ľa mňa na vä čšiu 

diskusiu, pretože tam, tam ten názor je, je vlastne  viazaný 

aj na návrh primátora aj na rozhodnutie zastupite ľstva. To 

je sú časný platný stav.  

Pani poslanky ňa Va ľová to navrhla zmeni ť a otázka je, 

že či to teda je zmena ktorá pomôže, aby veci fungovali  

lepšie. To odôvodnenie, ktoré predložila má svoje r ácio.  

To znamená v tejto časti som sa, pán poslanec, 

nevyjadril, že mám taký názor ako máte Vy, alebo pá n 

poslanec Nesrovnal. Pretože o tom zákone sme síce 

diskutovali, ale zatia ľ, zatia ľ nemám, nemôžem poveda ť, že 

áno súhlasím s tým, čo ste povedali, že to tak nemá by ť, 

alebo to tak má by ť.  

Je nepraktické, ak riadite ľ, respektíve primátor nemá 

možnosť ovplyvni ť fungovanie exekutívy, znamená to, 

jednotlivých podnikov. Mal by ma ť na to vplyv. Áno, dnes má 

taký vplyv, že môže navrhnú ť a pokia ľ zastupite ľstvo má iný 

názor, tak vlastne ostane tá situácia taká, aká je.   

Myslím si, že to nie je problém Bratislavy. Opä ť je to 

tak, že pani poslanky ňa navrhla novelizova ť zákon 369, to 

znamená, pre všetku samosprávu, pre celú samosprávu  na 
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Slovensku, lebo v tomto by tiež nemali by ť odlišné pravidlá 

v Bratislave a odlišné pravidlá niekde inde.  

Je to principiálna a zásadná otázka usporiadania 

vz ťahov medzi výkonnou zložkou, to znamená primátorom,  

starostom a zastupite ľstvom. A tu si myslím, že treba váži ť 

na ve ľmi citlivých váhach. 

Toľko z mojej strany je reakcia na faktické poznámky. 

Pani poslankyni Černej nemôžem da ť faktickú poznámku, 

ani pánovi poslancovi Bendíkovi, lebo to nebolo vys túpenie. 

Ja som reagoval na faktické.  

Čiže môžte sa prihlási ť do diskusie. To Vám samozrejme 

nebránim, lebo som ju ešte neukon čil. 

Pán poslanec Bendík, nech sa pá či. 

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

Možnože iba taký malý dovetok, pán primátor. 

Ja si myslím, že už aj dnes máte možnos ť ovplyvni ť to, 

že kto bude sedie ť na, na ktorej stoli čke v danom podniku.  

Veď povedzte, že ten zástupca alebo ten riadite ľ 

nejakej príspevkovej organizácie si neplní svoje po vinnosti 

tak, ako má. Ukážte chyby, ktoré urobil, ukážte to,  že ste 

ho požiadali o nápravu a ak to všetko zdokladujete,  myslím 

si, že nikto z toho zastupite ľstva nebude ma ť problém, aby 

tam nastala tá výmena. 
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Ale, tá výmena, ktorá mala teraz nasta ť, teda myslím, 

že to bol jún 2011, to tam, o tom to nebolo. To bol o 

o nejakých politických dohodách. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne 

Slovo má pani poslanky ňa Černá. 

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

Ďakujem za slovo. 

Kvalite zákonov, ktoré sa vynášajú na hradnom kopci  

odmietam diskutova ť, lebo by mi stúpol tlak. Ale ak by mal 

prejs ť tento zákon, že si primátor a starostovia budú sam i 

rozhodova ť o riadite ľoch jednotlivých organizácií, berem. 

Ale potom nech aj zodpovedajú za to, ke ď  tí riaditelia 

stoja za farku, za fajku mo čky a poškodzujú rozpo čty miest 

a obcí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Uhler. 

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

Ďakujem. 

Mňa by len zaujímalo, že pre čo toto opakujeme 

v štatúte, to čo už je v zákone, ten istý právny, teda tie 
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isté právne normy sú tam zopakované  a teda či sú 

v poriadku zmeny, ktoré sa udiali na magistráte 

a v niektorých mestských častiach, po zmene zákona, ak sa 

udiali skôr, ako sa zmenil štatút. 

To len z takého právneho h ľadiska ma to zaujíma. Pre čo 

to opakujeme  a či je to v poriadku, že sa to stalo pred 

tým.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Nesrovnal. 

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

Len krátko. 

Ten systém menuje, respektíve navrhuje primátor a v olí 

zastupite ľstvo bol vymyslený schválne. Predsa, za ur čitým 

účelom, aby tu nastala nejaká dohoda a systém protivá h, 

kontroly vzájomnej. Na to to je. 

To, čo sa teraz ide prihodi ť, je demontáž tohtoto 

systému. Je to odbúranie a je to posilnenie monokra tickosti 

toho, toho funkcionára, ktorý o tom má rozhodova ť. A preto 

je to absolútne nesprávne. 

A, tá druhá vec je, ke ď hovoríte o zjednocovaní zákona 

o Bratislave a zákona o obciach na Slovensku, ktorý ch je 

tri tisíc, neviem ko ľko Pod ľa mňa, Vy ako primátor hlavného 

mesta, by ste mali u ob čanoch pestova ť ur čitý pocit hrdosti 
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na toto mesto, pocit aj ur čitej výnimo čnosti v tom, že žijú 

v hlavnom meste, ale Váš postup hovorí presne opak.  

Vy hovo...  Tým, že Bratislavu dávate do jedného 

vrecia nie len s tou Dolnou ale aj s Hornou Maríkov ou, tak 

iba nastavujete vlastne, alebo ukazujete, odha ľujete 

mentálnu kapacitu, ktorú máte. Prepá čte, že to tak poviem, 

v tomto zmysle teda. A pre Bratislav čanov to rozhodne nie 

je žiadny dobrý signál, že ich bude čaka ť urputný, alebo že 

ich bude zastupova ť niekto energický a vizionársky, ako 

občanov hlavného mesta. 

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. 

Ja by som chcel na to zareagova ť tak, že každý vedúci 

pracovník chce pracova ť asi s kolektívom, ktorému dôveruje, 

ktorý má ur čitú, verí v jeho schopnosti. 

Typický príklad je župa, kde povedzme župan si vybr al 

svojich vicestarostov, nie pod ľa toho, ktorý klub má aký 

počet poslancov, ale pod ľa toho akú tí  ľudia mali jeho 

dôveru. 

Proste nikto mu to, toto právo nezobral. Čiže na župe 

napríklad SMER má štrnás ť poslancov, myslím najviac zo 
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všetkých a zástupcu tam nemá. To sved čí o tom, že asi 

proste neboli tí vyvolení. 

A tá situácia tak isto je akémuko ľvek predstavite ľovi 

tohto mesta, že má možnos ť, pod ľa toho nového zákonu si 

vybra ť ľudí, s ktorými chce spolupracova ť. 

Upozor ňujem, že v sedemnás ť členov mestských častí, 

v šestnástich si môže toto pravicové za, títo pravi coví 

poslanci vybera ť tých svojich ľudí a iba v jedno prípade sa 

to týka Smeráka, hej? 

Takže ja si myslím, že aj ten pomer v Bratislave 

ukázal, že vlastne tá národná rada je ve ľmi ústretová 

k pravicovým poslancom Bratislavy (gong) a dáva im tú 

možnosť úplne obrovskú. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa už nikto nehlási, kon čím možnos ť sa prihlási ť 

a už len jednu krátku poznámku. 

Pán poslanec, ja som svoju víziu pre Bratislavu 

ponúkol vo forme priorít, Vy ste do nej neponúkli n i č. Len 

tak medzi re čou hovorím. A bránili ste sa tomu, aby sme 

o tom dokumente diskutovali a našli nejakú zhodu.  

To sa mne zdalo, že by mohla by ť cesta, aby sa dohodlo 

pravicové zastupite ľstvo a ľavicový primátor. A Vy ste tú 
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cestu odmietli a nemali ste ve ľmi do tej diskusie čo 

ponúknu ť.  

Čiže ke ď hovoríme o tej vízii a spomenieme si na naše 

diskusie, ve ľmi presne by som vedel poveda ť, že čo boli 

Vaše prínosy, ktoré ste dali do diskusie o tom, čo máme za 

štyri roky dosiahnu ť a zmeni ť v Bratislave. 

Aby sme si tak pripomenuli fakty a nerozprávali to 

v takých inotajoch, ako to rozprávate Vy. 

Ja si myslím, že ke ď budeme odlišní v princípoch, že 

my si tu inak budeme menova ť zástupcov starostov alebo 

podobne. Neviem, v čom to robí hlavné mesto výnimo čným. 

Ako, bu ď platia nejaké princípy, že to takto chceme 

robi ť, lebo to tak má fungova ť a funguje. A myslím si, že 

to je potom zdôvodnenie, ktoré platí pre celé Slove nsko. 

V tomto mesto nemá by ť výnimo čné. Ono má by ť výnimo čné 

funkciami, ktoré plní vo vz ťahu k obyvate ľom a vo vz ťahu 

k celému Slovensku. A to si myslím, že zákon postih uje 

dostato čne.  A že ke ď v tejto veci chceme urobi ť zmeny, tak 

samozrejme o tom môžme diskutova ť. Ale o tom ste 

nehovorili. 

Čiže to ľko len moje poznámky na záver- 

Dáme teraz priestor pre pána poslanca Šov číka, pre 

jeho faktickú poznámku. To kvórum. 

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

Áno pán primátor, nepo čul som stanovisko k tomu. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 304 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veď teraz ideme hlasova ť, teraz ideme hlasova ť. 

Ja som vyhodnotil tú poznámku, ktorú ste dali tak, že 

áno, máte pravdu. Zastupite ľstvo musí vedie ť, že má 

súhlasi ť alebo nesúhlasi ť. Pokia ľ povedalo schva ľuje, 

odporú ča a podobne, to nie sú tie stanoviská, ktoré treba.  

Moji kolegovia to urobili, že h ľadali zmysel toho 

rozhodnutia, ktoré urobilo miestne zastupite ľstvo.  

Ja na najbližšom stretnutí so starostami na 

regionálnom združení ich budem informova ť o tom, aby si 

pre čítali zákon o Bratislave aj Štatút nášho mesta a pr oste 

to tam, to takto urobili. 

Čo sa týka otázky pána poslanca Uhlera, že či teda 

účinnos ť zákona je bezprostredná a môže sa aplikova ť, ja si 

myslím, že áno.  

A my to do štatútu píšeme len preto, že sme tam tak éto 

ustanovenia mali pod ľa doterajších predpisov. Ak by sme ich 

nezmenili, mali by sme rozdielne štatút a rozdielne  by sme 

mali zákon a to asi nikto nechce. 

Možnože to netreba, právnici to volajú, že recipova ť, 

teda prepisova ť do tých našich predpisov, ale doterajšia 

prax bola taká, čiže my v tom pokra čujeme. 

Nevidím to ako nevyhnutné, niekedy sa tomu zákonoda rca 

snaží vyhnú ť a dáva do našich predpisov iba veci, ktoré nie 
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sú v tých iných zákonoch. Ale v tomto prípade je to  jedna 

k jednej odpísané z toho zákona pretože tu nemáme čo 

aplikova ť nejak špecificky na podmienky mesta. 

Ten štatút, okrem iného slúži aj de ľbu zodpovednosti 

medzi mesto a mestské časti a to v tomto prípade nie je 

aplikovate ľné. 

Čiže kvórum sme sa dohodli, že budeme ma ť trojpätinovú 

väčšinu všetkých poslancov a toto som len avizoval pre  

návrhovú komisiu. 

Pani predsední čka máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tu teraz je dilema, trojpätinová vä čšina prítomných 

poslancov, nie všetkých, lebo nemáme desa ť nesúhlasov od 

mestských častí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže môžme prosím pre číta ť tú časť, ktorá sa týka 

zákona, ako je to s tým kvórom.  

Čiže muselo by desa ť nesúhlasi ť, nie desa ť súhlasi ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

To je zákon a paragraf, paragraf 7 b v štatúte 

(predsedajúci hovorí„áno“) bod 3 hovorí, „na prijat ie 
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návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné prero kovanie 

s mestskými časťami a následné schválenie trojpätinovou 

väčšinou prítomných poslancov mestského zastupite ľstva.   

Ak v rámci prerokovania nesúhlasí s návrhom štatútu  

alebo jeho dodatku najmenej desa ť miestnych 

zastupite ľstiev, na schválenie je potrebné trojpätinová 

väčšina všetkých poslancov mestského zastupite ľstva.“ 

V tom prípade by ...  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže tri pätiny prítomných. Ďakujem ve ľmi pekne za 

upresnenie, ktoré ste predniesli. Myslím si, že je to 

dôležité preto, aby sme vedeli spo číta ť výsledok 

hlasovania. 

Ja sa ospravedl ňujem, že som si to nepozrel dostato čne 

presne. 

Čiže pani predsední čka , teraz uve ďte, prosím, návrh 

na hlasovanie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo písomne 

predložené, teda 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 ťdevä ť prítomných,  

dvadsa ťštyri za, nikto proti, pätnásti sa zdržali 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali zmenu štatútu. 

Predpokladám, že sme dosiahli tri pätiny prítomných , 

to si ešte pre istotu overme. 

Prítomných štyridsa ť, by to malo by ť, je. Jeden 

poslanec. Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Zo štyridsiatich by sta čilo to, čo máme kvórum. 

To znamená, že 

dvadsa ťštyri za, nikto proti, pätnás ť sa zdržalo. 

Konštatujem, že sme prijali uznesenie a schválili 

dodatok štatútu. 
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BOD 25 INFORMÁCIA O STAVE PRÍPRAVY 

PROGRAMOVACIEHO OBDOBIA 2014 – 2020 

PRE BRATISLAVU A BRATISLAVSKÝ KRAJ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo dvadsa ťpäť je Informácia o stave prípravy 

programovacieho obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu a 

Bratislavský kraj. 

Dovoľte krátke úvodné slovo. 

Považujem tento materiál za ve ľmi dôležitý a budem sa 

snaži ť vám predklada ť pravidelne odpo čet z toho, čo robí 

mesto pre to, aby v budúcom programovacom období sm e mohli 

čerpa ť viac finan čných prostriedkov, ako to bolo možné 

v tomto programovacom období. 

Po prvé chcem poveda ť, že ak by sme neurobili vôbec 

ni č, tak by sme dostali zhruba 70 miliónov Eur, pretož e 

patríme medzi takzvané rozvinutejšie regióny  Európ skej 

únie, ktoré presahujú 90% hrubého domáceho produktu  na 

hlavu priemeru Európskej únie. 

Do sedemdesiatpä ť, to je vä čšina slovenských regiónov, 

alebo všetky slovenské regióny sú menej rozvinuté, tie môžu 

čerpa ť pomoc bez obmedzenia. Potom vytvorili kategóriu  

takzvaných prechodných regiónov sedemdesiatpä ť až 

devä ťdesiat, ktoré môžu čiasto čne čerpa ť a čiasto čne nie. 

A nad devä ťdesiat percent sú rozvinutejšie regióny, medzi 

ktoré patrí Bratislava, pretože štatisticky máme pr iemer 
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okolo stosedemdesiat percent hrubého domáceho produ ktu na 

hlavu vo vz ťahu k priemeru Európskej únie. 

Čiže ak by sme neurobili ni č, tak skon číme na 

sedemdesiatich miliónoch, ktoré takýmto regiónom pa tria, 

s tým že sa má zmeni ť spoluú časť v budúcom programovacom 

období ve ľmi nepriaznivo, v pros, v neprospech takýchto 

regiónov, pretože doteraz sme platili pä ť percentnú 

spoluú časť, desa ť percent platila vláda a osemdesiatpä ť 

percent platila Európska únia. Teraz to bude nastav ené tak, 

že pre tie regióny, v ktorých žijeme my, teda Brati slavský 

kraj, bude plati ť pravidlo, že pä ťdesiat percent Európska 

únia a druhých pä ťdesiat percent štát a prijímate ľ.  

Koľko to presne bude, to stanovené nie je a je to pre 

nás ve ľmi citlivá a dôležitá otázka, pretože tá bude 

limitova ť naše schopnosti čerpa ť. 

Usilujeme sa spolo čne s krajom, aby sme v Bruseli 

obhájili myšlienku, uplatni ť takzvanú flexibilitu. To 

znamená možnos ť presunu prostriedkov z ostatných regiónov 

Slovenska práve do Bratislavského kraja, pretože si  

myslíme, že sú na to dôvody. 

Keď spomeniem len to, že sme v tomto programovacom 

období nemohli opravova ť školy, kým všetky ostatné kraje 

mohli a naše školy sú v takom stave, že by si ur čite takéto 

investície zaslúžili. Tak si myslím, že nájdeme zdô vodnenie 

na to, pre čo je potrebné presunú ť tie finan čné prostriedky, 

aj ke ď s tým musí vyslovi ť súhlas vláda Slovenskej 

republiky.  
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Čiže ten lobing budeme smerova ť nie len Brusel ale aj 

na, na domáce prostredie, pretože ho treba obháji ť aj na 

úrovni Združenia miest a obcí Slovenska, aj na Únii  miest 

Slovenska, aj na Združení samosprávnych krajov. 

Chcem vás informova ť, že Združenie miest a obcí 

Slovenska má prijaté uznesenie ešte od minulého sne mu, 

v ktorom podporuje to, aby Bratislava a Bratislavsk ý kraj 

dostali viac finan čných prostriedkov. Čiže tam ne čakám , že 

budú nejaké zásadné výhrady vo či tomu presunu, ktorý 

zoberie peniaze z ostatných regiónov a presunie to do 

Bratislavy. 

Druhá možnos ť ako môžeme získa ť ďalšie peniaze je 

využi ť pätnás ť percentnú flexibilitu z programov, ktoré 

budú nastavené a ktoré umožnia v Bratislavskom kraj i použi ť 

pätnás ť percent daného programu za podmienky, že výstupy 

z toho programu budú smerova ť a prospieva ť aj tým ostatným 

regiónom Slovenska. 

Toto je typický prípad, ktorý sa dá uplatni ť v oblasti 

vedy, kde použijeme peniaze z vedy v Bratislave, vy tvoríme 

nejaké výsledky, nejaké, nejaké aplikácie a tieto p omôžu 

zlepši ť hospodársku alebo inú situáciu v celom priestore 

Slovenska. To je presne príklad na tú pätnás ť percentnú 

flexibilitu. 

Ja som sa snažil v materiáli Vám ukáza ť, čo to asi 

bude znamena ť, pokia ľ by sa tieto prostriedky vedeli do 

Bratislavy dosta ť, s tým že máme jedno jediné obmedzenie, 

horšie, zase ako ostatné časti Slovenska, že osemdesiat 

percent zdrojov , ktoré budú použité v našom kraji,  musí 
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smerova ť z h ľadiska ich uplatnenia na štyri tematické 

ciele, ktoré sú orientované na vedu, výskum, inovác ie, to 

je tematický cie ľ číslo jedna. Tematický cie ľ číslo dva sú 

informa čné a komunika čné technológie. Informa čný cie ľ číslo 

tri, tematický cie ľ číslo tri je podpora malého a stredného 

podnikania a tematický čiel,  cie ľ číslo štyri je podpora 

takzvanej nízkouhlíkovej ekonomiky, ktorá okrem iné ho 

znamená aj, aj znižovanie energetickej náro čnosti verejných 

budov vrátane úradov, vrátane škôl, vrátane kultúrn ych 

zariadení.  

Čiže tam vidíme priestor pre samosprávne aktivity, 

pretože by sme ve ľmi privítali, keby peniaze mohli by ť 

použité aj na tento ú čel. 

Čiže osemdesiat percent našich zdrojov musí smerova ť 

na tieto prvé štyri ciele, pri čom veda nie je právomocou, 

ktorú obhospodaruje či mestské alebo regionálne 

zastupite ľstvo. Čiže tam sa budeme musie ť o tie peniaze 

podeli ť s vedecko-výskumným a inova čným sektorom, ktorý 

v našom kraji máme (gong).  

Ukončím to už len jednou vetou. 

Čiže tieto všetky zložitosti musíme zobra ť do úvahy 

preto, aby sme pripravili zrozumite ľný program a priority 

pre možnosti čerpania v budúcom programovacom období.  

Dobrou správou je to, že v oblasti dopravy s nami 

priamo po číta Európska komisia, ktorá zapísala do svojho 

dokumentu Podporu verejnej dopravy v Bratislave a n a ňu sa 

nevz ťahujú tie peniaze o tom, že musíme nie čo presúva ť, 

pretože idú z takzvaného Kohézneho fondu a tam máme  možnos ť 
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získa ť možno tristo, možno až pä ťsto miliónov Eur práve na 

podporu rozvoja verejnej dopravy v našom regióne. 

Toľko z mojej strany na úvod. 

Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej prihlásil pán poslanec  Nesrovna l. 

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

Ďakujem pekne. 

Chcem tiež podpori ť dôležitos ť, zvýrazni ť dôležitos ť 

tohoto materiálu tak, ako ste povedali pán primátor , 

pretože všetkým nám je jasné, že finan čná situácia 

samospráv sa výrazne zlepšova ť nebude. Naopak, skôr sa bude 

zhoršova ť alebo stagnova ť a ve ľké infraštruktúrne projekty 

sa budú da ť financova ť iba z externých zdrojov, v tomto 

prípade z prostriedkov Európskej komisie, respektív e 

Európskej únie a z Eurofondov. 

To samozrejme ale znamená, že tie projekty treba 

realizova ť, tak ako to robí napríklad Viede ň so svojim 

nádražím Stred a nie ruši ť, tak ako to spravila vláda 

s projektom Filiálka . 

Druhú vec, čo chcem poveda ť je, že aj kraj samozrejme 

sa zapojil do prípravy do tohoto, do vyjednávania, pretože 

ten výpo čet je ve ľmi neš ťastný pre Bratislavu a pre náš 

kraj a nie sme oprávnený čerpa ť eurofondy 

v infraštruktúrnych projektoch. Takže župa sa pripo jila 

k iniciatíve Dolného Rakúska na to, aby v budúcom 

programovom období aj takzvané tieto rozvinutejšie regióny 
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boli oprávnené čerpa ť eurofondy do infraštrutúrnych 

projektov. 

A ke ďže sa teda jedná skuto čne o zásadnú vec, tak 

chcem ale upozorni ť na jednu vec, čo ma trochu zaráža 

v tomto materiáli, a to je osoba predkladate ľa, 

zodpovedného a spracovate ľa.  A to ste všetko Vy, pán 

primátor sám. To čítam tak, že nemáte nikoho, kto by Vám 

v tomto pomohol, nikoho kto by Vás zastupoval a pod poroval. 

Neviem, ko ľko ľudí je na marketingu, ko ľko ľudí je na 

iných oddeleniach, ale z tejto skuto čnosti, že to robíte 

sám, pre m ňa, alebo pre nás plynie, že priorita, či to  nie 

je priorita, alebo nemáte na to kapacitu, alebo hro zí to 

proste neúspechom, ale ur čite to nie je pozitívny signál, 

že jeden človek a to primátor sa musí venova ť všetkým týmto 

záležitostiam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem pán, ďakujem pán primátor. 

Ja som  za Devín tie podnety poslala. Len v utorok som 

sa zú častnila takej prehliadky spa ľovne a následne bola 

taká diskusia s predstavite ľmi firmy OLO, kde som po mojich 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 314 

otázkach sa vlastne dozvedela, že spa ľovňa si v krátkej 

dobe bude vyžadova ť akoby, ja neviem, či novú spa ľovňu, či 

reštau, rekonštrukciu. 

Opýtala som sa, že či s týmto uvažuje mesto práve pri 

teda zadávaní do týchto jednotlivých tém, projektov , 

životné prostredie, spa ľovňa. 

Chcem len upozorni ť, že teda aj takýto problém 

v krátkej dobe budeme ma ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak dovolíte, krátku reakciu. 

Čo sa týka tej spa ľovne, o tom samozrejme vieme.  

Viete, že sa rozširovanie spa ľovne riešilo úverom, 

ktorý zobralo mesto, respektíve spolo čnos ť OLO a ktorý 

doteraz spláca a ešte nejaký čas spláca ť bude.  

Avízo, ktoré sme dostali od pána generálneho riadit eľa 

je také, že treba pripravova ť riešenie takzvaného tretieho 

kotla.  

To je to, čo si pani starostka teraz spomenula, ktoré 

bude aktuálne niekedy okolo roku 2020, 2022. Takto to 

avizovali. Ale tú prípravu treba za čať už teraz. To 

znamená, pripravova ť riešenia, pripravova ť projekty, 

pripravova ť enviromentálne zhodnotenia a podobne.  
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Momentálne je tá diskusia o eurofondoch je nasmerov aná 

na to, čo, čo bude možné čerpa ť. My samozrejme si tam 

snažíme presadi ť svoje priority týkajúce sa aj životného 

prostredia a zlepšovania životného prostredia.  

V tejto oblasti tým koordina čným orgánom má by ť 

ministerstvo životného prostredia a nie takzvaný 

Integrovaný regionálny opera čný program, ktorý presadzuje 

samospráva.  

Ale to berieme do úvahy . Tam by ten priestor nejak ý 

mohol by ť. Či bude možné čerpa ť aj na výstavbu spa ľovne, to 

celkom v tejto chvíli stopercentne poveda ť sa nedá, pretože 

to závisí od toho, ako tie programy budú formulovan é. 

Ja som v tom materiáli uviedol, že do 30. 4. budú 

predložené návrhy opera čných programov. V priebehu mesiaca 

mája k nim prebehne pripomienkovacie konanie. Ja 

predpokladám, že svoj názor vyjadrí aj naše mesto.  

Ja sa budem snaži ť vám tie dokumenty posunú ť, aby ste 

sa vyjadrili aj vy a prípadne možno 6. 6. zaujmeme nejaké 

stanovisko ako zastupite ľstvo, ak to bude aktuálne a do 

konca júna by mala schváli ť dokumenty vláda a pred tým 

Partnerská rada pre prípravu tej dohody, teda Rada vlády 

pre partnerskú dohodu, ktorá vlastne bude takým zák ladným 

dokumentom obsahujúcim návrhy tých programov vrátan e cie ľov 

na čo sa dajú použi ť peniaze. 

Čiže tam sa mi budeme snaži ť dosta ť aj otázku spa ľovne 

a podobne. 
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Čo sa týka toho, či máme kapacity alebo nemáme 

kapacity. My k 1. 5. tohto roku, to znamená v krátk om čase 

robíme zmenu organiza čnej štruktúry, kde chceme posilni ť 

oddelenie, ktoré sa venuje  príprave a zabezpe čovaniu 

európskych fondov.  

To oddelenie bude presunuté pod riadite ľa magistrátu, 

čiže chceme zvýrazni ť jeho význam. Príde tam aj 

k personálnym zmenám.  

To odpovedám pánovi poslancovi Nesrovnalovi.  

V tej kapacite, v akej sme doteraz boli som ja nema l 

istotu v tom, že by toto oddelenie zvládlo to, čo 

potrebujeme na všetkých tých rokovaniach, či v Bruseli 

alebo na domácej pôde. Preto som sa ich vä čšinou 

zúčast ňoval sám a to odráža ten materiál. Ja pevne verím, 

že sa budem môc ť oprie ť o zamestnancov, ktorí budú pracova ť 

na tomto oddelení, pretože fondy budú ich pracovnou  

nápl ňou.  

To nemá rieši ť primátor. Ja som to zobral ako 

absolútnu prioritu pre tento kraj, pretože ak sa za se 

nebudeme k tomu vyjadrova ť my ako politici, tak proste na 

tej úradnej rovine to môže skon či ť inak. Za vládu to rieši 

pán podpredseda vlády Vážny, ten bol poverený koord ináciou 

prípravy Európskych fondov. Čiže je to politický partner. 

Samozrejme má svojich riadite ľov, zástupcov a podobne.  

Do tejto aktivity sa pustili primátori okresných mi est 

nášho kraja, pán primátor Ondrejka, pán primátor So lga a 

pán primátor Kvals, s ktorými sa pravidelne stretáv ame 
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a diskutujeme o príprave európskych fondov a možnos tiach 

zlepši ť veci.  

Čiže opä ť politici vyvolali istú diskusiu. Preto som 

sa aj ja stal sú časťou tejto prípravy ale chápem, že potom 

ju manažova ť v praktických tých administratívnych a ďalších 

aktov budú zástupcovia magistrátu, čiže prirodzene sa tá 

práca prenesie na nich. Ale v tejto chvíli je to ot ázka 

možno aj istého politického lobingu v prospech Brat islavy, 

o ktorý sa usilujem a pevne verím, že budeme na kon ci d ňa 

úspešní a dokážeme do tých programov dosta ť aj naše 

priority a možnosti čerpania pretože to je to, o čo sa 

chce, sa chceme snaži ť. 

Toľko z mojej strany reakcia na to, čo zaznelo. 

Ešte pán poslanec  Šov čík sa prihlásil. 

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

Pán primátor, ja by som pri tejto príležitosti sa 

chcel Vás opýta ť ako to dopadlo s projektami v rámci ISRMO. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, dopadlo to tak, že tá výzva bola zruš ená 

a pán minister Jahnátek, ktorého som navštívil v te jto 

veci, pretože považujem tie projekty za ve ľmi dôležité, mi 

oznámil, že bude vypísaná nová výzva. Malo to by ť 

v priebehu apríla. Čiže... 

Prosím? 
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(poznámka: po čuť hovor z rokovacej sály) 

2. mája bude vypísaná výzva, čiže sme už blízko toho, 

aby sme mohli znovu poda ť projekty, ktoré máme pripravené. 

Boli tam nejaké výhrady. Menilo sa to, že či bude 

predhodnotenie a potom nejaké hodnotenie. Proste up ravili 

tie pravidlá tak, aby to zodpovedalo manuálom, ktor é 

stanovila Európska komisia. 

Čiže ideme vlastne akoby znovu a dúfam, že tentokrát  

už definitívne, lebo, lebo to hrozne dlho trvá. 

Takže snažili sme sa tie veci dosta ť tak, aby sme 

znovu mohli predloži ť veci, ktoré ministerstvo v tej 

predošlej výzve zrušilo.  

Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ja pri tejto príležitosti by som sa chcela spýta ť, tá 

analýza, ktorá bola vykonaná, či bude platná. Lebo 

Petržalka bola na prvom mieste vrámci tých svojich oblastí. 

A či toto bude akceptované aj pri tejto ďalšej výzve, alebo 

či ideme odznova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani  poslanky ňa, tie analýzy všetky boli správne 

urobené. Petržalka mala problém, že prekro čila maximálnu 

čiastku na projekt, na tú stratégiu. Tá bola stanove ná na 
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štyri milióny. Petržalka dala projekty za štyri cel é dva, 

čiže ona ako keby bola z tohto dôvodu vyradené. To b ola ale 

vec, ktorú si musí napravi ť Petržalka. Pretože vie, že 

maximálny limit je štyri, tak nemôže predloži ť projekty za 

štyri celé dva. 

Ale nebude sa meni ť poradie, hodnotenie. Tá sociálno-

ekonomická analýza, ktorú sme tu schva ľovali, to všetko 

ostáva v platnosti. 

Ale v hre, aby ste vedeli, je stále šes ť mestských 

častí, ktoré podali projekty. Pod ľa toho, ako sa tie 

projekty zmestia do toho alokovaného limitu, tak po dľa toho 

bude ministerstvo pride ľova ť finan čné prostriedky na tie 

stratégie. 

Čiže je tu istá konkurencia medzi mestskými časťami, 

ale tak sme to schválili tu v zastupite ľstve a rešpektovali 

sme pritom aj výsledky tej analýzy. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Môžem to teda chápa ť tak, že pretože Petržalka 

prekro čila ten limit, ktorý bol stanovený v tejto výzve 

a Bratislave teda hrozilo, že by prišla o cca tých devä ť 

miliónov, ktoré boli alokované pre Bratislavu, čiže kvôli 

tomu sme sa vrátili spä ť na za čiatok celého procesu? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie. Ja som len odpovedal na otázku pani poslankyne  

Krištofi čovej, či to poradie platí? Platí. 

Problémy, ktoré sa vyskytli boli aj tie, čo som 

spomínal. Generálna riadite ľka z ministerstva 

pôdohospodárstva ma informovala o tom, že oni zisti li 

nesúlad medzi manuálom Európskej komisie a našim ma nuálom 

z h ľadiska hodnotenia. 

Viete, že tam sa najprv mali hodnoti ť stratégie, potom 

projekty. Teraz sa to bude robi ť na jeden krát na jedno 

kolo, to znamená, kvalita tých stratégií bude rozho dujúca 

k stratégií a projektov bude rozhodujúca preto, tam  budú 

alokované finan čné prostriedky.  

Čiže v tomto zmysle, to bol dôvod na zrušenie tej 

výzvy. 

Ešte pán poslanec He čko. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Že chápem to tak, že mestské časti si najprv 

vypracova ť, necha ť vypracova ť projekty, čo teda ur čite 

zaťaží tú mestskú časť a následne sa tie projekty budú 

schva ľova ť. 

To znamená, treba alokova ť peniaze v rozpo čte a potom 

sa uvidí. Je to tak? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To sa už všetko stalo, pán poslanec. 

Všetky projekty sú pripravené. Aj Vaša mestská časť má 

pripravené projekty, podala.  

Ale ke ďže to hodnotenie ministerstvo vyhodnotilo tak, 

že to nevie vyhodnoti ť, lebo by to neobhájilo v Bruseli, 

tak to stopli a povedali: Ideme znovu, pod ľa iných 

pravidiel, ktoré ale rešpektujú to, že tie projekty  sú 

pripravené. Čiže tam už nebudú žiadne nové práce z našej 

strany musie ť vykonáva ť. 

Len budeme musie ť rešpektova ť tie pravidlá, ktoré 

nastavili, hodnotenie na jeden krát a tak ďalej. 

Keďže sa už nikto k tomuto bodu nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

Veci sme si vysvetlili v diskusii, čiže netreba 

závere čné slovo.  

Pani predsední čka, máte priestor. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia berie na vedomie tak a ko 

nám bolo predložené písomne. 
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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 ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 26 RÁMCOVÁ KONCEPCIA PARTICIPATÍVNEHO 

ROZPOČTU PRE BRATISLAVU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalším bodom programu je Rámcová koncepcia 

participatívneho rozpo čtu pre Bratislavu. 

Dokument bol pripravený na žiados ť mestského 

zastupite ľstva preto som ho predložil a chcem, aby ste sa 

k nemu vyjadrili, aj ke ď viem, že sú k nemu výhrady. 

Oni sú vlastne obsiahnuté aj v samotnom materiáli, kde 

sme uviedli otázky, ktoré zazneli na jednotlivých 

komisiách. 
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Materiál dáva odpove ď na otázku, aké sú pravidlá pri 

participatívnom rozpo čte.  

Keby som dnes štartoval ten projekt znovu, tak by s om 

urobil najprv tento dokument. To znamená, stanovil pravidlá 

a potom by sme rozhodovali  o alokovaní prostriedko v 

a spôsobe, akým spôsobom sa s nimi bude pracova ť. 

Urobili sme to možno metódou pokusu a omylu, že sme  

niektoré veci museli rieši ť za pochodu. Teraz sa snažíme do 

toho procesu prinies ť a odpoveda ť na otázku, ako by to 

mohlo fungova ť. 

Robíme to v koordinácii s tou komunitou, ktorá túto  

myšlienku do nášho mesta priniesla a ve ľmi aktívne sa snaží 

v nej pôsobi ť. Čiže sú tam aj názory samotných ob čanov, 

ktorí sa do procesu zapojili.  

Ja pevne verím, že nájdeme skôr, či neskôr zhodu na 

tom, aby tie pravidlá boli stanovené, aby sme pod ľa nich 

mohli rozvíja ť projekty, ktoré pod ľa mňa je dôležitý, 

zaujímavý a ktorý môže prinies ť vä čšiu ob čiansku aktivitu 

aj tých, ktorí sa doteraz do žiadnej spolupráce s m estom 

nezapojili, pretože mali pocit, že, že ich to neosl ovuje, 

alebo nevytvára to pre nich dostato čný priestor. 

Tu ur čitý priestor vytvárame, ktorý môže znamena ť 

ďalšiu aktivitu ob čanov v prospech nášho mesta. 

Toľko úvodné slovo k bodu číslo dvadsa ťšes ť. 

Otváram priestor teraz pre vaše vyjadrenia. 
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Pán poslanec Nesrovnal sa prihlásil ako prvý. Nech sa 

páči. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

My sme si vymenili názory k tomuto už na viacerých 

komisiách. Vlastne od po čiatku tohtoto dokumentu hovoríme, 

že je ve ľmi správne pokúsi ť sa zapoji ť čo najširší po čet 

občanov do pre do aktivít, prospešných pre mesto. 

Otázky akurát vyvoláva spôsob a prevedenie tohto 

zámeru, pretože, ako sme si vypo čuli tie prezentácie na 

komisiách, tak ten participatívny rozpo čet vlastne za čína 

nadobúda ť charakter takého, takej alternatívy k tomu 

systému zastupite ľskej demokracie. No pokia ľ by to mal by ť 

iba doplnkový, doplnkový prejav dôvery vo či ob čanom, tak je 

to samozrejme v poriadku a všetci to podporujeme, a le 

pokia ľ sa z toho stáva, a tak ako vyzerá, že sa z toho 

stáva alternatívny zdroj kvázi zodpovednosti za pro jekty 

v regióne, tak to naráža na hranice tej zastupite ľskej 

demokracie, pretože na to sú poslanci, aby zastupov ali a na 

to boli zvolení poslanci, aby zastupovali tie regió ny, je 

to obsahom ich mandátu. A vybera ť jednotlivé projekty, 

alebo proste úlohy, ktoré realizujú niekto iný, ale  za 

ktoré poslanci nebudú ma ť ani možnos ť ich ovplyvni ť ,ani 

zodpovednos ť, tak s týmto, s týmto sme na rôznych komisiách 

vyjadrili nesúhlas. 

Že pokia ľ to má ís ť týmto, tak to zopakujem, pokia ľ to 

má by ť iba doplnkový element tej zastupite ľskej demokracie, 

právomoci a pôsobnosti poslancov, tak je to samozre jme 
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v poriadku a a budeme to podporova ť. Ale pokia ľ sa to stane 

nástrojom nejakejsi odklá ňania odklá ňania zdroja moci v tom 

území od poslaneckej zas, od poslaneckej demokracie , od 

zastupite ľskej demokracie, tak to už v poriadku nie je 

a takýto koncept nemôžme podpori ť. Lebo zasa sa bavíme 

o pravidlách, ktoré platia, o pravidlách zastupite ľskej 

demokracie tak, ako sme to riešili predtým v tom št atúte.  

Takže, zatia ľ to ľkoto. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo dávam pánovi poslancovi Fialovi. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Uvedený materiál bol bol predložený do viacerých 

komisií, výsledky, alebo hlasovanie je, máme iba 

k niektorým. Ja poviem za komisiu, ktorej ja som členom. 

Tam tento materiál prijatý nebol, možno aj vzh ľadom 

k viacerým pripomienkam. Ja skúsim aspo ň poveda ť niektoré. 

Váhou, váhy hlasovania, kompetencie koordina čnej rady, 

účasť kontrolóra v procese participatívneho rozpo čtu, 

nejasný vz ťah ku komisiám mestského zastupite ľstva. Ďalej 

je tam problematický jediný termín deliberácie a to  by si 

myslím, to by malo by ť riešené. Takisto duplicita 

v niektorých bodoch v materiáli. 
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A pot, teraz sa vyjadrím k k tomu textu, že 

vysvetlenie k pripomienkam vzneseným na zasadnutiac h 

komisií mestského zastupite ľstva . Už samotný termín 

vysvetlenie. Keby tam boli nejaké, nejaké zmeny na základe 

množstva pripomienok, ktorých, ktoré sú takmer na t ri 

strany a obávam sa, že nie sú všetky. 

No ja to vnímam tak, že odkaz predkladate ľa je taký, 

že: Vy ste to síce pripomienkovali, ale ja som si t o urobil 

tak ako ja chcem .  

A ob čianske združenie Utopia. Pán primátor, Vy ste pri 

inom bode akceptovali mienku poslancov v záujme 

priechodnosti materiálu. Môj odkaz predkladate ľovi je taký, 

že napriek tomu, že, že schva ľujem participatívny rozpo čet, 

či už v takejto forme, alebo ako to robí Petržalka, že 

možno bez nejakých ve ľkých re čí, zverejnila na stránke 

možnosť hlasovania na, na schodisko a čo ja viem 

športovisko a tak ďalej, a viem, že to úspešne zvládne.  

Tak môj odkaz predkladate ľovi je taký, že v takej 

forme, ako to teraz je, nech si prinesie financie a  nech 

financuje si to z vlastných zdrojov aj, aj s Utopio u. 

Jednoducho ja takýto materiál nepodporím, kým nebud ú 

akceptované aspo ň niektoré zásadné pripomienky, ktoré boli 

vznesené v komisiách. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa priznám, že ja som tento bod prerokoval na dv och 

komisiách a bol som z toho mierne zmetený, pretože na prvej 

komisii, ktorá bola kultúrna, nám pán Feik povedal,  že 

v tomto štádiu sa zbierajú podnety od poslancov a ž e tento 

materiál by mal by ť vlastne prerokovaný až niekedy 

v októbri. 

Neviem teda, či som to ja zle pochopil, nech ma 

opravia členovia kultúrnej komisie, ale ja som to po čul 

takto.  

Aj preto, aj preto sme zobrali iba na vedomie 

informáciu o tom, že sa to pripravuje.  

Na ďalšej komisii, školskej, tam už pán Feik nebol, 

lebo bol niek, lebo bol mimo Bratislavy a bol tam z ástupca 

Utopie. Ke ď som sa ho na to pýtal, tak on nevedel odpoveda ť 

na túto otázku, že kedy sa to bude prerokováva ť. 

Ja si myslím, že aj vzh ľadom na to, čo kolega Fiala 

teraz povedal, tento materiál je zrelý na stiahnuti e a na, 

na predloženie po zapracovanie tých pripomienok.  

Ten, ten čistopis by , pod ľa môjho názoru, mal znova 

ís ť do komisií, aby sa k tomu poslanci, alebo respektí ve 

členovia komisií znova vyjadrili a na schválenie až niekedy 

na jese ň. Pretože, až ke ď sa bude schva ľova ť rozpo čet, tak 
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vtedy sa vlastne vy člení tá suma, ktorá sa bude týka ť 

participatívneho rozpo čtu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Ondrišová. 

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa tiež teda chcela pripoji ť k predre, 

k predre čníkom. 

Mám na to taký istý názor a ešte by som chcela uvie sť, 

že chýba mi tu vyja, je tu iba vyjadrenie finan čnej 

komisie, ktorá berie na vedomie. V každej komisii b olo, bol 

tento materiál dávaný s tým, že berieme na vedomie,  teraz 

tu ho máme schva ľova ť, ale mali by tam by ť tie vyjadrenia 

každej komisie. My sme napríklad zobrali na vedomie  

s pripomienkami a tie pripomienky z každej tej komi sie mi, 

mi tu chýbajú, ktoré konkrétne boli. 

U nás v komisii školstva naozaj sme sa rozprávali a j 

o tom koordina čnom tíme a podobne. Množstvo vecí sme 

prerokovávali, ktoré sa nám naozaj zdali nejasné a preto si 

myslím, tiež si myslím, že tento materiál ešte nie je 

pripravený tak, aby sme naozaj ho mohli schváli ť a myslím 

si, že by bolo dobré, keby bol stiahnutý. 
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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 Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som nadviazala na to, čo povedal pán Nesrovnal. 

Ale ja by som tak konkrétnejšie. 

V dopravnej komisii tento materiál prešiel hlasom 

nula. Tie výhrady  boli také, pán primátor viete, ž e moje 

vystúpenie aj na rade bolo, že vlastne kvalitatívne  ako sa 

posudzujú projekty a jednotlivými percentami, že ni e je to 

na mieste. Nebolo to zapracované, ale bol vymyslený  iný 

model, že toto že sa ponechá, ale zárove ň mesto, ja som sa 

pýtala kto je to mesto, myslím si, že primátor a po slanci, 

zadefinuje ďalšie projekty a tam sa vytvorí komisia 

s ob čanov a poslanci tam môžu prís ť s hlasom poradným. 

Tak to už sa mi zdalo úplne na hlavu. Tí poslanci, 

ktorí to vlastne v kone čnom dôsledku budú hlasova ť za tieto 

jednotlivé projekty, tak tí tam pôjdu s hlasom pora dným. 

A zárove ň si myslím, že primátor aj poslanci vlastne 

rozhodujú o jednotlivých projektoch, o jednotlivých  

stavbách o jednotlivých investíciách v meste rozpo čtom 

hlavného mesta na jednotlivé roky. Čiže myslím si, že to by 

bola ako duplicita. Aj primátor má na to možnos ť, aj 

poslanci majú na to možnos ť v rozpo čtoch. 
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Takže myslím si, že tento materiál naozaj nie na 

schválenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja  myslím, že tá diskusia je aj o tom , akým spôso bom 

sa k sebe majú zastupite ľská demokracia a participatívna 

demokracia. Myslím, že pán poslanec Nesrovnal to ve ľmi 

dobre pomenoval. 

Musím poveda ť, že o tom bola diskusia aj na úrovni 

organizácie, ktorá sa volá Eurocity a ktorá združuj e ve ľké 

mestá v Európe, je ich tam stotridsa ť. Takmer všetky hlavné 

mestá a ve ľké mestá diskutovali o participácii.  

Priznám sa, že ja som čakal, že sú časti Európy, kde 

táto otázka je podstatne ďalej ako u nás, a nie je.  

Boli tam presne ľudia, ktorí hovorili to, čo Vy, pán 

poslanec, že zastupite ľská demokracia musí zosta ť tou 

hlavnou a teda participatívna môže vlastne sa snaži ť získa ť 

aktivitu ob čanov, pretože narážame aj na limity 

zastupite ľskej demokracie. 

Videli sme ich v uliciach pred rokom, ke ď poslanci, 

teda poslanci, ob čania protestovali na námestí proti 

národnej rade. To je tiež zastupite ľská demokracia. Teraz 

to neporovnám s nami, ale proste máme povinnos ť h ľadať 

spôsob, ako zapoji ť ob čanov do samosprávy pretože to slovo 
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samospráva znamená, že si spravujeme svoje sami. Al e 

samozrejme dnes to robíme prostredníctvom volených 

zástupcov, čiže zastupite ľským spôsobom, pretože nemôže pri 

tom by ť všetci ob čania. 

A podporova ť a h ľadať cesty ako tých ob čanov prizva ť 

k tomu spolurozhodovaniu, to je pre m ňa aj pokus 

prostredníctvom participatívneho rozpo čtu a ve ľmi dôležitý 

a vážny. Pokia ľ by sa nám podaril, že by sme mali v tomto 

úspešné výsledky, mohli by sme poveda ť, že sme urobili 

nie čo pre to, aby samospráva bola skuto čnou samosprávou 

a našla cesty ako prepoji ť tie naše aktivity, ktoré 

prirodzene nám dáva do rúk zákon s aktivitami ob čanov, 

ktorí by chceli, aby v meste fungovali veci, ktoré možno 

nefungujú, aby sa niektoré veci zmenili, aby boli r iešené 

problémy, ktoré zatia ľ sme neriešili. 

Jednoducho, tá participácia má svoj zmysel pretože 

viac o čí, viacej vidí a máme možnos ť do toho zapoji ť aj 

dobrovo ľnícku aktivitu, ktorú práve tieto komunity 

prinášajú. 

Čiže z toho poh ľadu si myslím, že tá diskusia je 

potrebné a ja som rád, že ste takto aj vy vyhodnoti li, že 

k tej, tomu systému, ktorý doteraz máme, je rozumné  

uvažova ť aj o nie čom ďalšom. 

Ja rešpektujem tie pripomienky, ktoré ste 

sformulovali, ktoré sú aj v materiáli. Aj ten signá l, ktorý 

ste dali ešte pred zastupite ľstvom, že v tejto podobe  nie 

ste pripravení materiál podpori ť. 
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Čiže ja ho s ťahujem , vytvorím tým priestor pre ďalšiu 

diskusiu, pokúsim sa získa ť zástupcov s jednotlivých 

klubov. Keby sme si niektoré veci dodiskutovali, mo žno 

v užšom  a potom znovu cyklus cez komisie. Jednoduc ho 

netreba veci znásil ňova ť, treba sa o nich poradi ť, 

diskutova ť a nájs ť tú filozofiu práve nášmu mestu a tomu, 

čo je priechodné v tomto zastupite ľstve.  

Ale myslím  si, že je dôležité, že to robíme. Za to  

vám chcem po ďakova ť aj za tú diskusiu, ktorú ste dali, 

ktorou ste prispeli aj tou krátkou diskusiou k tomu , aby  

pre m ňa bol jasný obraz, že kde sa rozmýš ľanie poslancov 

nachádza. 

Takže ďakujem ve ľmi pekne za tú diskusiu.  Sťahujem 

materiál pod bodom číslo dvadsa ťšes ť, budeme sa mu venova ť 

v upravenej verzii po diskusii so zástupcami klubov . 

 

 

BOD 27 PREHĽAD A HODNOTENIE MEDZINÁRODNEJ 

SPOLUPRÁCE HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY ZA ROK 2012 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram teraz rokovanie o bode číslo 27. Je to Preh ľad 

a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mest a 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012. 
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Viete, že sme v tomto volebnom období zaviedli 

pravidelné hodnotenie aj tejto oblasti činností hlavného 

mesta, ktorú je dôležité sledova ť aj z poh ľadu mestského 

zastupite ľstva, aby ste prípadne vyslovili svoje názory ako 

rozvíja ť partnerské vz ťahy nášho mesta.  

My ich vnímame v takých troch okruhoch.  

Jedno je bezprostredná spolupráca so susednými 

hlavnými mestami ako je Praha, Viede ň, Budapeš ť. Čiasto čne 

Varšava a Kyjev, pretože tam sa nám zatia ľ ve ľké výsledky 

dosiahnu ť nepodarilo. Skôr v oblasti spolupráce 

s Budapeš ťou a Vied ňou. 

A potom vnímame spoluprácu s mestami, ktoré sú podo bne 

veľké ako je Bratislava. Mám na mysli napríklad Talin,  

Kodaň, Helsinki. Mestá, ktoré majú podobnú ve ľkos ť, podobné 

problémy. A potom by mohli by ť podobné aj riešenia, čiže 

tam sa môžme ve ľa nau či ť, preto akým spôsobom rieši ť 

problémy stredne ve ľkého európskeho mesta. 

A potom sú tam spolupráce, ktoré sú tradi čné, ktoré 

presahujú túto geografickú blízkos ť. Spomíname v materiáli 

Moskvu, respektíve Cleveland, ako destinácie, kde m áme 

tradi čnú partnerskú spoluprácu z minulosti. Podpísané 

dokumenty, ale doteraz v tej spolupráci ve ľa konkrétneho 

vykonaného nebolo.  

Snažili sme sa v roku 2012 posunú ť tú spoluprácu na 

lepšiu úrove ň práve konkrétnymi aktivitami, pretože viac 

než papierom veríme, veríme konkrétnym krokom. Poda rilo sa 

nám to aj v spolupráci s mestom Perugia, ktoré bolo  

partnerom Bratislavy o viac ako pä ťdesiat rokov, teda 
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v tomto roku už je to viac ako pä ťdesiat rokov. V minulom 

roku sme oslavovali pä ťdesiate výro čie spolupráce. Čiže tu 

sme tiež sa snažili do tých partnerských tradi čných 

partnerských vz ťahov prinies ť tiež nejaké konkrétne 

výsledky.  

Dokument, myslím, je výpovedný z toho h ľadiska, čo 

všetko sa podarilo, kam sme tú aktivitu smerovali. Prosím, 

aby ste vyjadrili svoj názor, pokia ľ ho budete chcie ť 

vyjadri ť v diskusii.  

Toľko z mojej strany na úvod.  

Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvá hlási pani 

poslanky ňa Reinerová. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Predmet ňa, predmetná hodnotiaca správa bola 

prerokovaná na príslušnej komisii pre cestovný ruch  

a medzinárodnú spoluprácu.  

Na všetky dopl ňujúce otázky bolo profesionálne 

zodpovedané a správa poskytuje detailný preh ľad 

o medzinárodnej spolupráci nášho mesta a nazna čuje vývoj 

v tomto roku ako aj v budúcnosti. 

A chcem po ďakova ť pracovníkom tohoto príslušného 

útvaru, ktorý správu vypracoval, že je na vysokej 

profesionálnej úrovni, tak isto ako aj celá agenda v tejto 

oblasti je tak vedená. 
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Ďakujem pekne a prosím o podporu príslušného materiá lu 

jeho vzatím na vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pani poslanky ňa. 

Slovo má pán poslanec Šov čík. 

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

Pán primátor ja ve ľmi vítam, že sa podpísala v máji 

dohoda o spolupráci so štatutárnym mestom Brno. 

Isto viete, že nedávno som zorganizoval Pistoriho 

paláci v spolupráci s Českým pamiatkovým úradom, oblastným 

pracoviskom Brno, výstavu o Bauhause v meste Brne 

o pôsobení brnianskych architektov aj v Bratislave.  

Pri tejto príležitosti by som chcel poslancov 

mestského zastupite ľstva informova ť, že z európskych fondov 

sa vo vile Š ťastný v Brne pripravuje takzvané centrum 

obnovy pamiatok dvadsiateho storo čia, ktoré je ojedinelé 

v strednej, v stredoeurópskom priestore, ktoré bude  

metodickým pracoviskom pre obnovu predovšetkým pami atok 

z tridsiateho až štyridsiatich rokov minulého storo čia, 

ktorých máme hodne aj v Bratislave. 

Ja by som odporú čal, aby sme pri spolupráci s mestom 

Brna akcentovali aj práve túto vec a nejakým spôsob om našli 

nejakú formu, ktorou by náš Mestský ústav ochrany p amiatok 

mohol spolupracova ť s týmto centrom.  
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Teda navrhujem, aby sme to zahrnuli do oblasti 

spolupráce s mestom Brno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ve ľmi pekne Vám ďakujem, že ste 

pripomenuli aj Brno ako podobné mesto. To patrí do toho 

okruhu spolupráce, že to síce nie je hlavné mesto, ale 

podobné z h ľadiska vývoja, rozsahu a po čtu obyvate ľov práve 

Bratislave. 

Čiže ja som ve ľmi rád, že tá spolupráca dostala 

zmluvný podklad práve v ďaka vášmu rozhodnutiu v mestskom 

zastupite ľstve. Ale dostala aj takú praktickú podobu, lebo 

sme sa do mnohých vecí pustili spolo čne. A ja budem ve ľmi 

rád ke ď využijete ten priestor aj vy ako poslanci 

s myšlienkami, nápadmi a prispejete k tomu, aby sa tá 

spolupráca rozvíjala ďalej. 

Pán poslanec Nesrovnal. 

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

Ďakujem. 

Na internetovej stránke mesta kedysi bývali správy so 

služob, so zahrani čných služobných ciest primátora v četne 

účastníkov v úvodzovkách zájazdu. Tieto správy tam už  nie 

sú, respektíve ich neviem nájs ť.  

Je to úmysel? Zrušili ste to? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nie, ja som nijaký taký príkaz nedal. 

Ak máte záujem pre číta ť si tie služobné, alebo správy 

so služobných ciest, ur čite ich tam môžeme zavesi ť.  

Ja som teda nedával žiadny príkaz. Pre čo tam nie sú 

neviem, zistím, ale rozhodne to nie je úmysel. V po dstate 

ten odpo čet je istým spôsobom sumarizovaný tu, ale Vás 

možno bude zaujíma ť konkrétna cesta, konkrétne výsledky, 

nemám s tým  problém. Robíme tie správy, takže ur čite sú 

Vám k dispozícii. 

Konštatujem, že sa nikto ďalej k tejto téme 

neprihlásil.  

Ďakujem, ešte raz, pani poslankyni Reinerovej za 

hodnotenie materiálu z poh ľadu komisie. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo nám 

písomne predložené, berie 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.) 
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Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 28 SPRÁVA O VÝVOJI CESTOVNÉHO RUCHU ZA 

ROK 2012 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bodom číslo dvadsa ťosem je Správa o vývoji cestovného 

ruchu za rok 2012. 

Dovoľte tiež krátke úvodné slovo k tomuto materiálu. 

Dobrá správa, ktorú prináša táto, tento materiál je  

nárast po čtu turistov, ktorí prišli do nášho mesta v roku 

2012. Konkrétne ich bolo 823tisíc.  

Prepá čte, len si otvorím to číslo, lebo neviem, či to 

nebolo 832. (poznámka: po čuť hovor z rokovacej sály). 

823 tisíc, dobre si pamätám. Čo hodnotíme ako 

najúspešnejší rok Bratislavy za uplynulých dvadsa ť rokov. 

Dokonca tých turistov bolo viac ako 760 tisíc turis tov, 

ktorí prišli do nášho mesta v roku 2008, ešte v čase pred 

krízou a hodnotíme to ako naozaj dobrý výsledok.  

Čo sa týka d ĺžky pobytu, zvýšila sa na viac ako dva 

dni, s tým, že domáci návštevníci, ktorých bolo via c ako 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 339 

jedna tretina z toho celkového po čtu turistov, zotrvávajú 

v meste priemerne 2,8 d ňa.  

Čiže ten  pobyt je dlhší, ke ď k nám pricestujú 

návštevníci z celého Slovenska. Čiže máme záujem aj o tento 

segment domácej turistiky, ale máme záujem rozširov ať aj 

zahrani čnú turistiku. 

A pevne verím, že práve pôsobenie našej organizácie , 

ktorú sme založili v minulom roku Bratislavskej org anizácie 

cestovného ruchu v spolupráci aj s Krajskou organiz áciou 

cestovného ruchu, môže znamena ť kroky  k tomu, aby sme 

zatraktívnime Bratislavu ako turistickú destináciu 

a dostaneme sa postupne k tomu cie ľu, ktorý by mohol by ť 

našou métou. A to je milión turistov ro čne. 

Myslím si, že tu kapacitu dokáže Bratislava zvládnu ť. 

Aj vzh ľadom na to, že v správe máte odpo čet o kapacitách 

ubytovacích zariadení, ktoré sú priemere využité v meste na 

tridsa ť percent. 

Čiže my by sme ur čite zvládli vä čší po čet turistov, 

vďaka tomu, že sa rozšírili tie zariadenia či na tej 

kvalitatívnej vyššej úrovni štvor a pä ťhviezdi čkové, aj na 

tej nižšej úrovni máme možnos ť ponúknu ť rôznorodej 

klientele ubytovanie, služby v našom meste. 

To, čo budeme prostredníctvom Organizácie cestovného 

ruchu tvori ť budú ďalšie produkty. Či to bude línia 

korunova čnej Bratislavy, pobytovej Bratislavy, alebo 

Bratislavy ako mesta vína, tie rôzne diskusie prebi ehajú 

teraz odborne na pôde BTB. Predpokladám, že budú uz atvorené 
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na valnom zhromaždení prijatím nejakého plánu a ten to plán 

sa potom stane základom pre dlhodobý rozvoj v tejto  

oblasti, do ktorej Bratislava vkladá finan čné prostriedky. 

Ale v ďaka prijatému zákonu sa tie prostriedky zdvojnásobu jú 

pretože tú druhú časť prikladá vláda Slovenskej republiky 

a podporuje tak rozvoj turizmu v Bratislave. 

Už len posledné číslo na úvod tohto materiálu. Podiel 

turistického ruchu alebo návštevy turistov v našom meste 

tvorí dvadsa ťdva percent turistov celého Slovenska. Čo je 

zaujímavé číslo tiež, že takmer pätina turistov, ktorí 

navštívia Slovensko príde do Bratislavy. 

Čiže sme skuto čne takou vstupnou bránou ako sa 

o Bratislave hovorí, pre turizmus na Slovensku. A m yslím 

si, že túto, túto úlohu musíme rozvíja ť, skvalit ňova ť.  

Ako sa nám to darilo v roku 2012, hovorí práve táto  

správa. 

Toľko z mojej strany na úvod.  

Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

Pani poslanky ňa Reinerová. 

Ing. Anna   R e i n e r o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Dovolila by som si doplni ť informáciu, ktorú poskytol 

pán primátor o jedno zaujímavé číslo a to je da ň za 

ubytovanie, ktorá priniesla do rozpo čtu nášho mesta takmer 

dva a pol milióna Eur. Čo nie je zanedbate ľné a myslím si, 

že sektor turizmu je hodný podpory tohoto mesta.  
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Minulý rok sme dali do BTB tristoštyridsa ťtisícovú 

dotáciu, ktorá postupne dosahuje svoje výsledky.  

Takisto chcem poveda ť, že predmetný informatívny 

materiál bol prerokovaný na komisii a získal si pln ú 

podporu, preto aj vás prosím o jeho schválenie. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší dvaja prihlásení nasledujú. 

Pani starostka Kolková, ako prvá. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja sa len opakovanie chcem prihovori ť za rozšírenie 

tém Bratislava ako, a navrhujem teda nazva ť to že 

Bratislava, mesto na dvoch riekach. 

Rieky nám tiež prinášajú turistov. Máme tu Moravu, 

máme tu Dunaj. Stále tvrdím, že mesto nedostato čne využíva 

príležitosti, ktoré sa tieto dve rieky prinášajú. T akým 

pekným príkladom je kompa, ktorá za čne premáva ť tento rok 

medzi Devínom a Heinburgom. Teda Heinburg 13.30 h  

a o 16–tej odchádzajú z Devína. 
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Na Slovenskom území o tomto zámere doteraz nikto 

nevie. Ako to prídu, kam, kde vystúpia? Nikto za to  

nevyberá poplatky. 

Takže len pripomínam. Máme dve rieky, nevyužívame i ch 

dostato čne.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Slovo má pán poslanec  Nesrovnal. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som  tiež chcel podpori ť snahu mesta v tejto 

oblasti a poveda ť k tomu zopár slov aj ako predseda 

Krajskej organizácie cestovného ruchu, preto, že má me za 

sebou prvý rok fungovanie tejto novej štruktúry ces tovného 

ruchu, kedy na obecnej úrovni sa Bratislava spojila  so 

súkromným sektorom a vytvorila Oblastnú organizáciu  

cestovného ruchu.  

My na župe sme vytvorili Krajskú organizáciu 

cestovného ruchu, kde je Bratislava sú časťou. A tie 

výsledky sa pomaly za čínajú dostavova ť. Ale aj ke ď si 

bohužia ľ pozrieme ten materiál, tak je to stále málo. Ten 

dvojd ňový obrátkový turnus je ve ľmi nízky 

a tridsa ťpercentná vy ťažite ľnos ť je tiež ve ľmi nízka.  
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Pri čom cestovný ruch je ve ľmi perspektívne odvetvie 

národného hospodárstva, vytvára pracovné miesta, vy tvára 

ich práve v tom segmente malého a stredného podnika nia, kde 

ľudia sú schopní sa postara ť sami o seba a my im musíme  

k tomu vytvori ť podmienky a tie podmienky nevytvárame, 

dostato čne. 

Pretože cestovný ruch je presne tá oblas ť kde sa 

premieta verejná správa, alebo štátna správa, kde s a 

stretáva štátna správa a súkromný sektor. Pretože z a ten 

zážitok, či je gastronomický, hotelový, adrenalínový je 

zodpovedný súkromník, ktorý tú invenciu má. Ale kde  sa ten 

zážitok odohráva, to znamená, ako tá krajina vyzerá , za to 

už ten súkromný, súkromník zodpovedný nie je, za to  je 

zodpovedná verejná správa, alebo štátna správa aleb o 

samospráva. 

Inými slovami, darmo ten pltiar v Stre čne bude ma ť 

vynikajúci zážitok na plti, ke ď cestou zo Žiliny, na tých 

ôsmich kilometroch napo čítame dvestodvadsa ť bilboardov. Že 

nevidíte ani Malú Fatru, ani Ve ľkú Fatru, len tých 

dvestodvadsa ť bilboardov. Takže toto jemu podráža nohy 

v tom, v tom úsilí získa ť, získa ť turistov pre svoje 

podnikanie. 

Obdobne platí pre nás v Bratislave, pretože my máme  to 

šťastie, alebo aj smolu, že susedíme s najvyspelejším i 

regiónmi z h ľadiska turizmu, to znamená s Rakúskom  

a s Ma ďarskom. A sme vystavení konfrontácii a porovnaní 

s kvalitou ich služieb, ale kvalitou ich starostliv osti 

o krajinu. 
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My máme v Bratislave klenot. Naše bratislavské 

vinohrady. Ale ke ď sa snažíme dosta ť tých turistov 

z Bratislavy do Pezinku, alebo do Modry, tak ako čo ja viem 

z Viedne do Grinzingu alebo Koste Neuburgu, tak tít o ľudia 

sú vystavení frustrácii cesty z Bratislavy cez Jur,  Ra ču, 

až do Modry tým, že nevidia peknú krajinu, nevidia 

vinohrady, ktoré si mimochodom ni číme, ale vidia stovky 

bilboardov, smetiská, benzínové pumpy, staré rozpad nuté 

krajiny, staré rozpadnuté stavby a podobne. A to pr i 

podobných cenách ako sú v Rakúsku.  

Takže toto je nie čo, čomu sa musíme urýchlene venova ť. 

Pretože, pretože takto nemôžme, nebudeme vedie ť sú ťaži ť. 

Ani tí ľudia tam v tej Modre a v tom Pezinku, ktorí už 

vedia ponúknu ť kvalitný zážitok, majú ale slabšie karty 

v porovnaní so svojou konkurenciou v Rakúsku, preto že ke ď 

si porovnáte cestu z Viedne do Koste Neuburgu 

a z Bratislavy do Pezinka, tak na prvý poh ľad sú tam ur čité 

vizuálne rozdiely. 

To isté sa týka priorít, ktoré máme, alebo tých 

klenotov, ktoré my tu máme v našom regióne. Pretože  Viede ň 

má na Grinzingu, na viedenských vinohradov postaven ý 

marketing mesta. A valia sa tam tisíce turistov, ži ví to 

tisíce ľudí, majú z toho miliónové príjmy.  

Otázku, ako my sa správame k našim Bratislavským 

vinohradom, ani nemusím tu otvára ť ani zodpoveda ť. Všetci 

vidíme proste, jak to pustne a chradne a to sú pres ne tie 

príjmy, ktoré potom Bratislave chýbajú.  
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Takže iba apelujem na nás všetkých, aby sme pri 

re čiach o cestovnom ruchu nepod ľahli nejakým, nejakým 

falošným nádejám, že turisti budú sami chodi ť a, a všetko 

bude v poriadku. Oni, možno sa prídu na nás pozrie ť, ale 

keď tú krajinu budeme spravova ť tak ako doteraz, ke ď budeme 

mať v Bratislave tisícky čiernych bilboardov a ni či ť si 

naše vinohrady, tak oni prídu, po ďakujú sa a odídu ale už 

sa nevrátia. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky. Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keby nám klesal po čet turistov, tak by som povedal, 

môže mať pán kolega pravdu. Ten po čet stúpa. To znamená, 

všetko čo robíme, robíme dobre. 

Každý podnikate ľ, ktorému stúpa zisk, alebo niekto 

komu ide o zisk, je proste, dobre to robí ich je vi ac.  

Však sme práve po čuli, že je rekordný po čet. V ďaka 

Bohu sme tí najlepší, akí sme kedy boli. Po dvadsia tich 

rokoch sme najlepší. Ja gratulujem sám sebe. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: zasmiatie) 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som chcel poprosi ť kolegu Nesrovnala ke ď sa bude 

o pár týžd ňov hlasova ť o, o tom, kde sa budú môc ť využi ť 

tie financie na opravu ciest v rámci, v rámci rozpo čtu BSK, 

tak verím, že možno tie zážitky tých rakúskych turi stov 

budeme môc ť aspo ň trošku vylepši ť tým, že opravíme tie 

cesty župné, ktoré vedú do tej Modry, do toho Jura a do 

toho Pezinku. Tak verím, že tá Ra čianska, po ktorej 

skuto čne ke ď dneska idú turisti alebo teda aj aj 

Bratislav čania, tak si užívajú svoje. Verím, že aspo ň týmto 

trošku spríjemníme tú cestu z prístavu  z Vajanskéh o do 

regiónu Malokarpatského.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec  Šindler. 

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

Ďakujem za slovo. 
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Ja by som chcel upriami ť pozornos ť zastupite ľstva 

a po ďakova ť zárove ň aj zastupite ľstvu za zvýšenie príspevku 

mesta do, do fungovania Bratislavského Tourist Boar du. 

Z minuloro čných tých tristošes ťdesiatštyritisíc na 

päťstotridsa ť tisíc, čo je zhruba tridsa ťpercentný nárast.  

Dúfam, že tento zvýšený príspevok, spolo čne so 

príspevkom štátu a príspevkom zhruba už sedemdesiat ich 

súkromných organizácií, ktorí vstúpili do BTB bude prínosom 

pre túto organizáciu a prínosom pre rozvoj turizmu 

v Bratislave. 

Taktiež si myslím, že po po čiato čných takých 

rozbehových a by som povedal, detských problémoch 

Bratislava Tourist Boardu kde sa jednotlivé kompete ncie a 

spolupráca medzi predstavenstvom, výkonnou riadite ľkou 

a dozornou radou nejak vyjasnili a vykryštalizovali  a mám 

dobrý pocit z posledných sedení. Že myslím si, že t áto 

spolupráca bude plodná a založenie Bratislava Touri st 

Boardu malo zmysel a bude prináša ť rozvoj. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Faktickou poznámkou na toto vystúpenie pán riadite ľ 

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

Ja som sa chcel len opýta ť, my sme tam dali myslím 

tých pä ťstotridsa ťtisíc, ako ste pán poslanec spomínali 

a takou istou sumou by mal prispie ť štát. Už to prišlo? Či 

ešte nie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tým, že tá suma je nastavená na výške príspevku za rok 

2012, to znamená, že tam dostaneme menšiu sumu, ale  to, že 

sme teraz dali viac, zase sa premietne do roku budú ceho.  

Čiže tam ten predstih je vždy o jeden rok skôr. Takž e 

v tomto roku štát nepriloží úplne sto percent, pril oží 

sumu, ktorá kopíruje minuloro čný príspevok. Ale týmto 

príspevkom sme založili príspevok štátu na rok 14. Myslím, 

že tak je to v zákone nastavené. Aby štát vedel 

rozpo čtova ť, asi iná cesta na to nie je. 

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, ve ľmi si vážim, že sa nám 

organizácia rozbehla a dúfam, že im to pôjde aj do 

budúcnosti ve ľmi dobre a že celé vedenie bude všetko vies ť 

jedným smerom a teda tým úspešnejším smerom. 

Ale na druhej strane by som chcela pripomenú ť, že 

predsa len by bolo treba viac informa čných stredísk urobi ť, 
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po celej Bratislave a možnože trošku aj, ako hovori l kolega 

Nesrovnal, že orientova ť turistov povedzme na vínnu cestu 

a od Devína ich previes ť až po povedzme Pezinok a Modru 

a ukáza ť im aj naše vínne pivni čky a trošku možno ich tým 

viac pritiahneme, aby tu strávili viac času.  

A opä ť v tejto časti chcem pripomenú ť tie, nechcem to 

zľahčova ť, tie WC v Devíne. Pretože tu odznelo, že peniaze, 

ktoré môžeme získa ť z predaja, by sme venovali Devínu, 

alebo Devín čanom. Ale ja pripomínam, že to je v záujme 

cestovného ruchu a turistov, ktorí prídu do Devína.  Vôbec 

nie v záujme Devín čanov, pretože oni každý majú doma svoje 

WC.  

Tak to je, tak, tak trošku poznamenané na nášho 

kolegu, ktorý hovorí, že ve ľmi sa nám zlepšuje cestovný 

ruch a on je s tým ve ľmi spokojný. A napriek tomu, teda tie 

vecká v Devíne stále nemáme a majú slúži ť turistom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na vystúpenie pani námestní čky dve faktické poznámky. 

Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ja ďakujem za vystúpenie pani námestní čky. 

Presne tak ako hovorí, tie toalety sa snažíme oprav i ť 

pre turistov, verím, že sa ďalej pohneme. V pondelok 
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schválilo naše mestské zastupite ľstvo, miestne 

zastupite ľstvo, taký akoby príspevok na túto opravu. Treba 

to len administratívne zvládnu ť a verím, že sa pohneme 

ďalej. 

Tam potrebujem, aby sme nejakú dohodu spísali 

a potrebujem usmerni ť na koho sa mám ďalej obráti ť v tejto 

veci. Dúfam, že  toalety už skon čí debata o nich a že ich 

kone čne opravíme a turisti budú spokojní, v prvom rade 

turisti. 

Takisto by som mala teda, chcela využi ť túto 

príležitos ť a poukáza ť, že tam máme ešte aj objekt 

amfiteátra. Pozývam všetkých, štrnásteho organizuje m 

dobrovo ľníkov, aby to prišli pomôc ť uprata ť. Je to hanba na 

vstupe na Slovensko práve po tejto vodnej ceste. 

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 ve ľmi pekne. 

Pani námestní čka, poprosím Vás, neteoretizujeme tu 

stále. Treba, ste námestní čka, pripravte materiál, 

predložte ho do zastupite ľstva s konkrétnymi vecami 

a pohnime sa ďalej.  
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Lebo, naozaj, tie toalety na Devíne, no tak to už 

každé zastupite ľstvo, to už je trapné. 

Ďakujem. 

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. 

V Dúbravke máme štvorprúdovú cestu, kde potrebujeme  

vyzna či ť prechod pre chodcov.  

Chodia tam naše deti, ohrozujeme ich životy. Turist i 

sa vy čurajú aj niekde v lese. Ale naše deti ke ď zrazí auto, 

tak neviem, kto si to zobere na zodpovednos ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Uzatváram diskusiu pretože sa do nej nikto nehlási.   

Poviem už len jednu faktickú vetu, ktorou reagujem aj 

na pani námestní čku. 

Správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného 

ruchu dostaneme samostatne. Teraz sme dostali správ u 

o vývoji cestovného ruchu. To znamená o tom, ako sa  nám 
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v sektore darí, to čo sme pre to my urobili máme uznesením 

uložené, že máme odpo čtova ť samostatne, čiže bude o tom 

samostatná správa a pri nej, predpokladám, poviete ďalšie 

námety čo by táto naša organizácia mala robi ť. 

Toľko z mojej strany na záver.  

Pani predsední čka návrhovej komisie má teraz priestor, 

nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo berie 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.) 

Tridsa ťdva prítomných,  

tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

Bod číslo dvadsa ťdevä ť sme vypustili z nášho programu. 
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BOD 30 INFORMÁCIA O PLNENÍ OPATRENÍ NA 

ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH 

KONTROLOU NAJVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO 

ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 

2009 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ť je Informácia o plnení opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyšš ieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 

Úvodné slovo prednesie pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja by som k tomuto materiálu iba v krátkosti. K bod u 

5.2.2 protokolu v tomto materiáli , konkrétne oh ľadne ú čtu 

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, konkrét ne ide 

o A osmi čku, kanaliza čný zbera č a majetkovo vysporiadavanie 

k tomuto, majetkové vysporiadanie k tomuto zbera ču. My by 

sme potrebovali na to, aby sme mohli zapísa ť do katastra 

nehnute ľností, potrebujeme urobi ť geometrický plán. K tomu, 

aby sme mohli vykona ť tieto geometrické plány, objedna ť 

ich, tak by sme potrebovali urobi ť zmenu rozpo čtu, ktorá sa 

bude týka ť mestského zastupite ľstva v júni, kde by sme 

viacero takýchto vecí chceli, chceli urobi ť oh ľadne zmeny 

rozpo čtu, s tým, že následne by som aj ja rozdiskutoval t ú 

možnosť samozrejme odpredaja tohto majetku Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, kam to, kam to patrí. 
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Tento materiál bol prediskutovaný aj na finan čnej 

komisii, ktorá aj žiada teda pripravi ť zmenu rozpo čtu na 

vypracovanie týchto geometrických plánov a samozrej me mojou 

povinnos ťou je preveri ť tú možnos ť odpredaja pozemkov 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, čo urobím.  

A mestská rada odporú ča tento materiál schváli ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ť. 

Konštatujem, že sa do nej nik neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

predložené, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

Informáciu zrejme berieme na vedomie, pokia ľ dobre 

rozumiem. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Omlúvam sa , berieme na vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, presne tak. Ďakujem ve ľmi pekne, lebo nás to 

trošku zarazilo, čiže hlasujeme o uznesení berie na 

vedomie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťtri prítomných,  

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 31 NÁVRH SYSTÉMU VOLIEB, KOMPETENCIÍ A 

DELEGOVANIA ZÁSTUPCOV DO MESTSKEJ 

ŠKOLSKEJ RADY HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťjeden je Návrh systému volieb, 

kompetencií a delegovania zástupcov do Mestskej ško lskej 

rady hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Pán riadite ľ, to je Váš materiál. Ak chcete, môžem ho 

uvies ť aj ja, lebo sme o ňom diskutovali spolo čne. 

Krátke úvodné slovo. 

Navrhujeme zmeni ť systém ktorý doteraz fungoval 

v našom meste, kde sme mali jednu mestskú školskú r adu, 

pretože sme ve ľmi striktne v minulom volebnom období 

vykladali zákon. 

Teraz hovoríme o tom, že by ten systém mohol by ť 

uspôsobený tak, že by vznikli obecné školské, alebo  miestne 

školské rady na úrovni miestnych častí, pretože sú 

zria ďovate ľmi základných škôl a materských škôl. Čiže majú 

veľmi silnú pôsobnos ť v oblasti školstva, ale nemajú toho 

samosprávneho partnera, ktorý predpokladá zákon.  

A na úrovni by mestská školská rada fungovala tak, že 

by bola, mala pôsobnos ť najmä vo vz ťahu k základným 

umeleckým školám a centrám vo ľného času. 

Toto obsahuje predložený návrh a myslím si, že by t o 

mohla by ť cesta, ako veci organizova ť v budúcnosti. S tým, 

že mojou jedinou podmienkou je to, aby sme aspo ň raz ro čne, 

na úrovni mesta prerokovali správu o stave školstva  ako 

takého, vrátane základných škôl, vrátane materských  škôl. 

Proste, aby sme tu mali informáciu ako nám školstvo  v našom 

meste vyzerá a netvárili sa, že to mestské časti, to nás 

nezaujíma. Chcem, aby sme takúto správu raz ro čne 

predložili, možno nad rámec všetkých predpisov, ale  myslím 

si, že to bude užito čné, práve preto, čo sa snažíme 

v oblasti školstva na úrovni mesta dosiahnu ť. 
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Toľko na úvod k bodu číslo tridsa ťjeden. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa do nej neprihlásil.  

A predsa len. Pán predseda školskej komisie, pán 

poslanec Len č. Nech sa pá či. 

Musí ukon či ť telefonický hovor, naliehavý. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Áno, to bolo ve ľmi naliehavé toto. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Z ministerstva školstva ur čite. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Skoro, áno. 

Týka sa to tohto bodu a som sa teraz spamätal, že m al 

som to už skôr urobi ť.  

Súčasťou tohto bodu je aj vo ľba členov Mestskej 

školskej rady, teda potom ako sa rozhodneme, že kto rý 

z tých dvoch systémov. A školská komisia odporu čila teda 

ten variant A, to by znamenalo, že mestská školská rada by 

sa venovala iba školám, centrám vo ľného času, ktoré sú 

v zria ďovate ľskej pôsobnosti mesta. 
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Zárove ň je tam, je tam navrhnutá aj vo ľba členov 

a školská komisia odporu čila za členku mestskej školskej 

rady v tomto prípade pani riadite ľku Základnej umeleckej 

školy Jozefa Kresánka pani Gondášovú, ktorá je záro veň aj 

predsední čkou Asociácie základných umeleckých škôl 

Slovenska. 

A teraz som s ňou akurát telefonoval, že či bude 

ochotná prija ť túto nomináciu, takže sa  ospravedl ňujem. 

Uvidí sa teda, že akým spôsobom sa to vyvinie, vyze rá 

to tak, že asi ten variant A. Ke ď to teda mestské časti 

takto chcú, tak nech to takto majú. 

Stretli sme sa aj s istými obštrukciami v Mestskej 

školskej rade zo strany jednej mestskej časti, ktorá 

odmietala predklada ť správy a zapája ť sa nejak do, do 

činnosti, zú čast ňova ť sa na činnosti Mestskej školskej 

rady. A je to teda dos ť významná mestská časť, takže ja sa 

prihováram, aby sa to riešilo takto. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za Vaše vystúpenie.  

Dávam slovo pánovi poslancovi Fialovi. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem, ospravedl ňujem sa, že, že možno dlho, ale 

prijímame zásadný dokument a ja sa chcem spýta ť, že tak ako 
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som to ja čítal, niektoré malé mestské časti by vlastne 

fakticky nemali zastúpenie, či to správne čítam, v obecnej 

školskej rade, pretože tam  je treba nejaký predpok lad 

istého po čtu. A tým pádom tieto, tieto základné školy ako 

keby, je pravda, že by nemali vlastne žiadne zastúp enie 

v týchto niektorých možno sedem, alebo ko ľko je tých 

mestských častí? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, čítate to tak, že ak máte v obci, teraz 

hovorme o mestskej časti, tak obecná školská rada nemá 

zmysel. Ke ď máte dve školy, už musíte ma ť niekoho, kto 

zla ďuje záujmy vrámci toho územia. Lebo do jednej chodí  

viac detí, do druhej menej. Ale na každej škole, po vedzme 

v Devíne, alebo v inej mestskej časti, funguje rada školy. 

Tam je ten orgán samosprávy. To je partner pre obec , aby 

tam veci prerokovávala, lebo je tam len jedna škola . 

Čiže tie menšie mestské časti, ktoré majú po jednej 

škole, obecnú vlastnú školskú radu, miestnu školskú  radu 

nebudú ma ť, lebo nemá zmysel. Takto to je aj v iných 

obciach na Slovensku, ktoré majú len jednu školu. Čiže to 

len na vysvetlenie pre Vás, pán poslanec. 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem. 
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Ja by som teda sa len vyjadril k tomu. Nejedná sa l en 

o Devín a nejedná sa len o mestskú časť s jedným školským 

zariadením. Lebo je tu Lama č, ktorý má dve základné školy, 

NŠKD, dve základné školy, dva krát materská škola  

a napriek tomu nemá to zastrešenie, lebo tou prísno u 

požiadavkou je práve po čet, pokia ľ sme dobre čítali, 

nejakých desa ť školských zariadení v rámci mestskej časti. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Teraz by som potreboval odpove ď na otázku, možno mi 

pomôže pani Poláková, že ko ľko teda musí by ť tých 

zariadení, čo stanovuje zákon. Lebo držíme sa zrejme 

predpisu, a len, len z toho vyplýva to, že ten limi t je tam 

taký.  

Ja som to vedel, že je to od po čtu škôl. Ale možno si 

to pamätám slabo, čiže pani vedúca mi pomôže.  

Dovtedy sú tu tri faktické poznámky na vystúpenia, 

ktoré zazneli. 

Pán poslanec Len č, ako prvý. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja si myslím, že tak ako je tam samozrejme ur čite 

limit, je tam po čet škôl a je tam po čet školských obvodov, 

po prekro čení ktorého sa už tá školská rada na úrovni 

mestskej časti dá zriadi ť. 
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Ale, tak, tak isto ako, ako je zria ďovanie spolo čných 

stavebných úradov, tak je možné, že tie malé mestsk é časti 

sa môžu pripoji ť k niektorej susednej vä čšej mestskej časti 

a urobi ť, urobi ť si spolu takúto školskú radu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslanky ňa Ondrišová. 

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja chcem iba uvies ť, že v Lama či je jedna obecná 

základná škola na Malokarpatskom námestí, nie dve. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je pre faktické upresnenie informácie, ktorá tu 

zaznela. 

Pán poslanec Osuský. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No my sme v školskej komisii o tejto veci pomerne 

vy čerpávajúco diskutovali. O zmysluplnosti tejto štruk túry, 
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o tom, čo asi robí, aké asi bude ma ť dosahy a právomoci, 

aká bude vô ľa ľudí vôbec sa na jej práci zú čast ňova ť. 

Samozrejme vždy v prvom období je taký pocit, že 

ježiš, musíme by ť pri tom, aby sme o nie čo neprišli, 

a potom možno, ke ď sa zistí na ko ľko je to doslova ako som 

povedal zmysluplný podnik, tak potom tam možno aj ľudia 

prestávajú chodi ť. 

Takže, ja si, priznám sa, na rozdiel ako to už dnes  

zaznelo, že v Amerike stredoškolský (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo) robí volebná kampa ň ako na guvernéra 

štátu. Tak nemám pocit, že táto inštitúcia, toho času, 

v sú časnej podobe, pri existencii školských rád a pri 

gescii zodpovedného zria ďovate ľa, teda školskej komisie 

príslušnej mestskej časti v zastupite ľstve bude ma ť 

prive ľké právomoci alebo, že by pre nejakú školu bola 

(gong)neú časť osobného zástupcu ve ľmi poškodzujúca. Som 

voči tomu ve ľmi skeptický. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán starosta Šramko faktická. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem. 

Ja len doplním našu pani poslanky ňu, že mi máme ozaj 

jednu funk čnú základnú školu, ale máme dve budovy, 

z ktorých jedna je zatia ľ ako rezerva pre rozvoj, lebo prvú 
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máme takmer naplnenú a tá druhá je zatia ľ len ako spiaca. 

Je prenajatá pre súkromnú. Ale v skuto čnosti sme pri členení 

k Dúbravke, pretože máme len jednu funk čnú základnú školu. 

Takže možno že v nejakej agende figurujú, že máme d ve 

budovy, ale máme v skuto čnosti len jednu funk čnú.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím pani vedúcu oddelenia školstva, kultúra 

a športu, aby odpovedala na otázku od čoho vyplýva tých 

desa ť zariadení. Ur čite na to máte odpove ď, tak nech sa 

páči. 

Mgr. Elena   P o l á k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva a športu: 

Ďakujem za slovo. 

Obecné školské rady mestských častí sa pod ľa paragrafu 

24 odseku 6 zákona 596 hovorí, teda cituje presne, že 

vznikajú tam, kde je najmenej tri školské obvody, a lebo je 

zriadený na území obce, nie len teda v zria ďovate ľskej 

pôsobnosti obce, najmenej desa ť škôl a školských zariadení. 

Čiže to je presná definícia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže to je zo zákona. 
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Mgr. Elena   P o l á k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva a športu: 

Áno, zo zákona. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je na vysvetlenie pánovi poslancovi Kolekovi, že  

sme to nevymysleli my, aby sme obmedzovali niekoho na 

mestských častiach. Je to proste zákonná požiadavka a preto 

sme ju tam zapísali. 

Myslím, že sme zodpovedali a vysvetlili všetky 

potrebné veci. Po čuli ste názor školskej komisie, ktorá 

uprednost ňuje alternatívu A, takže prosím, keby sme ako 

o prvej hlasovali o tejto alternatíve. 

Zaznel tu aj návrh na menovanie alebo delegovanie d o 

tej mestskej školskej rady. Čiže predpokladám, že si s tým 

poradí návrhová komisia. 

Nech sa  pá či pani predsední čka, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v časti A, 

schva ľuje variant A. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, chcete to upresni ť, nech sa pá či. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Pardon, ja mám ešte takú pripomienku, že tam sa 

požaduje, aby sme dvoch delegovali do tejto mestske j 

školskej rady. Školská komisia navrhla ako druhého mňa, to 

som si zo, z tej vrodenej skromnosti... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja som chcel toto isté poveda ť, že keby 

som mal navrhnú ť druhého, ur čite by som ja navrhol Vás. 

Čiže môžem, ak by ste súhlasili vážené pani poslanky ne 

a poslanci prednies ť tento návrh, aby predseda školskej 

komisie pán poslanec  Len č bol druhým našim delegovaným 

zástupcom v mestskej školskej rade. Myslím, že s tý m nebude 

problém, je to zástupca, ktorý ve ľmi aktívne v tejto 

oblasti pôsobí a je na mieste, aby sme takéto prepo jenie 

mali. 

Čiže prosím, zasiahli sme trošku do hlasovania, ale 

ďakujem za tú poznámku. Ja som si ju celkom neuvedom il, 

lebo nemám pred sebou ten materiál. 

Ešte pán poslanec  Osuský chce faktickou. 
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MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Naopak, musím poveda ť, že som vysoko snil, takmer by 

som povedal stato čný prístup kolegu Len ča, ktorý sa, dá sa 

poveda ť, podujal zastúpi ť nás a som ve ľmi rád, že ho máme 

a že ak ešte presved čí príslušnú ďalšiu persónu, tak už 

urobil maximum pre aspo ň naplnenie toho o čom tento bod je. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, čiže máme dvoch zástupcov, ktorých budeme v tej 

druhej časti zrejme rieši ť. 

Najprv musíme schváli ť alternatívu. 

Takže ešte raz vraciam slovo pani predsední čke, aby 

uviedla hlasovanie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže budeme hlasova ť momentálne o návrhu uznesenia 

v časti A mestské zastupite ľstvo po prerokovaní schva ľuje 

variant A návrhu systému volieb a tak ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže, takže prosím, o tomto ideme hlasova ť. Prosím, 

prezentujte sa a hlasujte o alternatíve. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 
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Tridsa ťsedem prítomných,  

tridsa ťsedem za , nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Schválili sme alternatíva A. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o časti B, deleguje Annu Gondášovú 

a Petra Len ča zástupcov hlavného mesta a tak ďalej tak jak 

je písomne uvedené v texte. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o týchto dvoch 

nomináciách do mestskej školskej rady. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných,  

tridsa ťsedem za , nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval. 

Konštatujem, že sme schválili aj tento návrh. 

Je to všetko pani predsední čka? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nie, zostáva nám časť C, žiada riadite ľa magistrátu 

hlavného mesta o predloženie návrhu novelizácie, 

novelizovania štatútu a tak ďalej.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, hlasujeme o tejto tretej časti uznesenia, nech 

sa vám pá či. 

((Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťosem prítomných poslancov,  

tridsa ťosem za , nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Týmto sme zrejme uzatvorili rokovanie o tomto bode 

programu a prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 32 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: 

Ďalším našim bodom programu je bod číslo tridsa ťdva. 

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Br atislave 

a jej regióne.  

Dovoľte na úvod prednies ť stru čne niektoré ve ľmi 

podstatné informácie, ktoré v tom materiáli sú.  
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Prvá je tá, že v tejto chvíli máme platné všetky 

stavebné povolenia, ktoré sú potrebné na realizáciu  prvej 

etapy Bosákovo, Bosákova – Šafárikovo námestie. 

Bolo tam spochybnené povolenie, ktoré vydal špeciál ny 

stavebný úrad, respektíve dráhový úrad Bratislavský  

samosprávny kraj. Pán Marcel Slávik sa usiloval zvr áti ť 

toto rozhodnutie, naš ťastie to dopadlo po dôkladnej analýze 

na kraji tak, že bolo potvrdené, že to stavebné pov olenie 

je právoplatné. To je prvá dôležitá informácia. 

Druhá je tá, že sme vypísali sú ťaž na výber 

zhotovite ľa. Do tej sú ťaže sa nám prihlásilo osem 

spolo čností. To znamená, že je to naozaj sú ťaž, ktorá má 

šancu prinies ť výsledok. 

Dostali sme dve žiadosti o nápravu, ešte pred 

otvorením obálok, s tým že sme posúvali o jeden týž deň 

termín na dodanie podkladov, pretože bol krátky čas medzi 

vysvetleniami, ktoré od nás požadovali uchádza či a tým kedy 

sme ich poskytli, zákon ich stanovuje na šes ťdňovú lehotu, 

čiže my sme ju pred ĺžili o jeden týžde ň.  

A nepríjemná správa, o ktorej vás musím informova ť je 

to, že máme jednu námietku, ktorú podal deviaty uch ádza č. 

To znamená ten, ktorému ten čas týžde ň bol málo a namieta, 

že sme mali vytvori ť vä čší časový priestor, aby aj on mohol 

podať svoju žiados ť, pretože vä čšinou sa nám do tej sú ťaže 

prihlásili konzorciá, ke ďže domáce firmy skúsenos ť 

s výstavbou mosta ponad te čúcu rieku o šírke 300 metrov 

nemali, čiže museli h ľadať vždy nejakého partnera, ktorý 

takúto skúsenos ť má. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 370 

Čiže to deviate konzorcium, ke ď to tak poviem, ktoré 

nepodalo, nepodalo svoju prihlášku, dalo námietku n a Úrad 

pre verejné obstarávanie, kde momentálne sa otvoril o 

konanie a tým sa vlastne celý proces pozastavil, pr etože my 

nemôžme kona ť kým je, kým nie je rozhodnuté o námietke. 

To len z faktických dôvodov. Vy viete, že v komisii , 

ktorá bola ustanovená ako hlas poradný, pôsobia zás tupcovia 

z každého poslaneckého klubu. Čiže ak by bol nejaký 

problém, ur čite sa k tejto veci vyjadria alebo vôbec 

k celej sú ťaži.  

My stále predpokladáme, že ju stihneme ukon či ť do 

polovice tohto roku a spusti ť stavebné práce. V materiáli 

optimisticky píšeme o máji. Vzh ľadom na tú námietku to 

možno nebude také jednoduché, ale pokúsime sa kona ť tak, 

ako nám zákon umož ňuje. 

Toľko, prosím, k tej prvej etape, kde si myslím, že 

konáme všetko to, čo kona ť máme, aby sme mohli úspešne 

spusti ť realizáciu stavby, pretože tam sa chceme dosta ť.  

Čo sa týka druhej etapy, to je úsek medzi Bosákovou 

a Janíkovým dvorom. Tam bola pripravená dokumentáci a, tak 

ako sa píše v materiáli, ku ktorej chýbajú v tejto chvíli 

už len stanoviská, alebo stanovisko hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, s tým že my sme na  

urbanistickej komisii, ke ď sme sa týmto zaoberali, 

konštatovali, že máme problém s trasovaním tej cest y, ktorá 

sa stala aj predmetom ve ľmi dôležitej diskusie, ktorá sa tu 

odohrala  v pondelok tohto týžd ňa, kde táto sála 

z kapacitou asi stopä ťdesiat ľudí, mala zhruba tristo 
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prítomných, ktorí sa dožadovali toho, aby sme poved ali, že 

tú cestu tam v takej podobe, ako bola navrhnutá a a ko je 

obsiahnutá v územnom pláne, to považujem za ve ľmi dôležitú 

informáciu, že ju tam takto nepostavíme. 

Ja som tie informácie, alebo vlastne rôzne názory, 

ktoré majú urbanisti a dopraváci na túto tému zareg istroval 

už na našich odborných diskusiách, nie len vo vz ťahu 

k obyvate ľom a konštatoval som, že asi bude dobré prija ť 

ponuku, ktorá sa nám naskytla ako možnos ť čerpa ť finan čné 

prostriedky z opera čného programu doprava na 

architektonicko-urbanistickú štúdiu, ktorá by prešt udovala 

to trasovanie elektri čky ale najmä jej okolie alebo 

o samotnej elektri čke pochybnosti mesto nemá.  

Keby išlo len o samotnú tra ť, tak by sme stanovisko 

vedeli vyda ť prakticky hne ď. Ale sú časťou tej stavby sú 

samozrejme križovania a rôzne ďalšie veci, kde sme si 

povedali, že je potrebné sa tomu venova ť na sú ťažnej 

úrovni, to znamená, že chceme ís ť do vypísania tejto 

súťaže, čo pozdrží celý projekt zhruba o osem alebo devä ť 

mesiacov. Po čítame s tým, že výsledky tej sú ťaže budú 

k dispozícii pre projektanta do konca tohto roku. 

To je rozhodnutie, ku ktorému som dospel po vypo čutí 

všetkých pripomienok, ktoré formulovali zástupcovia  zo 

strany urbanistickej koncepcie alebo urbanistického  poh ľadu 

na rozvoj Petržalky, ale aj zástupcova toho dopravn ého. 

Utvrdilo ma v tom aj stanovisko obyvate ľov, ktorí 

diskutovali o tom, že chcú, aby sme urobili sú ťaž.  



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 372 

Viete, že sa tá sú ťaž (gong)v takej podobe ako sa 

zdalo nepodarila, áno už kon čím, nepodarila na Starý most, 

preto si myslím, že je namieste, aby sme urobili na  druhú 

časť tej prvej etapy. 

Toľko z mojej strany na úvod.  

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej hlási pán námestník Budaj. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja chcem oceni ť otvorenos ť s akou sa tento problém 

diskutuje s ob čanmi. 

Malo to samozrejme, nebola to ľahká diskusia aj pre 

odborníkov, ktorí tu boli, pre hlavnú architektku, ktorá 

zastáva postoj, aby sa nestavala priama rovná štvor prúdová 

cesta, ktorá má ve ľkú šírku. Na druhej strane hlavný 

dopravný inžinier, ktorý zatia ľ išiel v línii, v línii 

stavby a územného plánu. 

Ja dodávam, pán primátor, že schváleného v rokoch, 

kedy vä čšina z tých ú častníkov, ktorí zaplnili túto sálu 

ešte nebola na svete. 

Samozrejme územný plán sa mení aj ove ľa kratšieho dáta 

a myslím si, že skúsenosti z Petržalky nakoniec pri niesli 

aj z Petržal čanov, ktorí tu stáli, sedeli a prejavovali 

svoj názor, nakoniec priniesli výborný kompromis, a lebo 

výborné riešenie. Nenazvem ho ani kompromis, ale no vú etapu 

riešenie tohoto, tejto ve ľkej témy.  
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A ja verím, že ona bude dokumentova ť táto etapa 

otvorený dialóg o tvorbe mesta, ú časť ob čanov na územnom 

pláne a na svojom, na riadení vecí verejných v tejt o sále 

a v tejto budove radnice Bratislavy. 

A do tretice, ja osobne teda, iste mi nebude ma ť, 

nebudú ma ť ani stúpenci cesty za zlé, ak poviem otvorene, 

že verím, že to prinesie aj uchovanie zelenej, zele ného 

stredu Petržalky, pretože komunikácie, ktoré tam sú  

potrebné, sú skôr prie čne než pozd ĺžne. A som presved čený, 

že kapacita elektri čky s pozd ĺžnymi komunikáciami, ktoré 

pravo, ľavo budú spája ť dva okraje Petržalky bude tým 

nosným dopravným systémom, ktorý najmä na tomto bre hu 

Dunaja výrazne pomôže ob čanom dosta ť sa cez vodu a zárove ň 

využi ť distribuovanie dopravy MHD na druhom brehu Dunaja.   

Projekty, ktoré predstavila hlavná architektka so 

zahrani čia, príklady zo zahrani čia zožali, zožali ve ľkú 

podporu Bratislav čanov, ktorí boli v tejto sále.  

Všetci si uvedomujeme, že sú na to možné rôzne poh ľady 

a preto je výborným rozhodnutím usporiada ť, usporiada ť 

súťaž, ktorá navyše môže by ť zafinancovaná z fondov 

Európskej únie.  

To naozaj môže by ť, možno je to len jeden z mnohých 

bodov pre mnohých z vás, ale toto naozaj môže by ť, ak sa 

nám to vydarí, odkaz tohoto zastupite ľstva pre celý ten 

projekt Petržalky, mesta na druhom brehu, ktoré len  omylom 

si zachovalo stredový zelený pás. A kým si historic kou 

súhrou okolností a z toho, z toho zeleného stredové ho pásu, 

po vhodnej urbanizácii, ve ď nikto nechce, aby tam zostali 
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náletové dreviny a nejaké, nejaké neusporiadané kop ce, po 

dobrej urbanizácii, modernej urbanizácii uprednost ňujúcej 

záujmy ob čanov, som presved čený, že to bude, že to budeme 

ukazova ť turistom. Napriek tomu aká Petržalka je 

kritizovaná, budeme pyšní na to, že sme v poslednej  chvíli 

pre ňu dali túto novú šancu, nový rozmer. Zelená chrbtic a 

Petržalky dostala svojim spôsobom zelenú, respektív e 

dostala šancu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi námestníkovi. 

Konštatujem, že sa k tejto téme nikto ďalej vyjadri ť 

nechce. 

Čiže uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, čiže berie  na vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

tridsa ťdva. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Len faktickou poznámkou chcem poveda ť, že plánujem 

obednú prestávku na trinástu hodinu, aby ste vedeli  sa 

orientova ť v čase. Takto máme logisticky dohodnuté, čiže 

o trinástej bude prestávka. 

(poznámka: hlasovanie pokra čuje) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 33 SPRÁVA O VYKONANÝCH KROKOCH OHĽADNE 

INVESTI ČNÉHO ZÁMERU STAVBY 

PREDSTANIČNÝ PRIESTOR HLAVNEJ 

STANICE ŽSR V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalším bodom je bod číslo tridsa ťtri Správa o 

vykonaných krokoch oh ľadne Investi čného zámeru stavby 

Predstani čný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave. 

Pán riadite ľ Gajarský je predkladate ľom  tohto 

materiálu. 

Pán riadite ľ nech sa pá či, úvodné slovo. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ja by som, čo sa týka úvodného slova, aj k tomuto 

materiálu možno nechal slovo vedúcemu, iba aby pove dal, aký 

je nejaký postup, alebo stav. Máme už aj spravenú a nalýzu 

čo sa týka sú časného legislatívneho stavu, alebo respektíve 

poviem právneho vz ťahu, oh ľadne Predstani čného námestia, 

tak nechám priestor na to, aby povedal nie čo aj k tej 

analýze. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán vedúci, prosím, keby ste uviedli materiál na 

základe poverenia pána riadite ľa. 

Nech sa pá či. 

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

nehnute ľností: 

Ďakujem. 

Sme v rámci predchádzajúceho mestského zastupite ľstva 

boli zaviazaní da ť vypracova ť právnu analýzu externej 

spolo čnosti. Tá právna analýza bola vypracovaná, je 

súčasťou, prílohou tohto materiálu. 

A možno len pre zhrnutie celého toho, celého toho 

stavu a situácie, v ktorej sa projekt nachádza, my ako 

mesto opakovane vyzývame klienta na sú činnos ť, na to, aby 

nám dodal informácie, podklady, smerujúce k tomu, a by sme 

mohli uzatvori ť dodatok alebo akýko ľvek iný právny akt.  
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Ale respektíve, dohodli sme sa v rámci posledného 

rokovania za ú časti pána primátora, na dodatku k zmluve 

o budúcej zmluve, tak aby sme mu tie pozemky mohli 

sprístupni ť i napriek tomu, že pod ľa nášho názoru, 

respektíve pod ľa názoru právnickej kancelárie a pod ľa 

názoru tej právnej analýzy , pozemky vo ľne prístupné sú 

a ide len o vytvorenie nejakého právneho vz ťahu 

k stavebnému, k stavebnému konaniu. 

Zatia ľ teda my nemáme zdokladované žiadne kroky, ktoré 

by preukazovali, že, že spolo čnos ť Transprojekt či už 

podala, alebo vykonala nejaké kroky smerujúce k pod aniu 

žiadosti o stavebné povolenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko, pán vedúci? 

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

nehnute ľností: 

Áno. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja k tomu pridám, prosím, ešte vysvetlenie uzneseni a, 

ktoré sme formulovali, pretože k tomu uzneseniu bud e zrejme 

ďalšia diskusia. 

My sa snažíme vlastne vyzva ť investora k tomu, aby 

sme, aby nám predložil záruky, že ten projekt dokáž e 
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zrealizova ť v takom čase, v akom nám predložil v podobe 

časového harmonogramu. Záruky či finan čné, vecné alebo iné, 

považujeme za ve ľmi dôležitú sú časť nášho rozmýš ľania 

o tom, ako postupova ť ďalej, pretože vznikli v tomto smere 

pochybnosti a preto chceme to uznesenie konštruova ť takýmto 

spôsobom. 

Je tam aj časť C, ktorá hovorí o vypovedaní zmluvy 

s INTERMONTOM. Pán vedúci to nepovedal, ale treba t o 

poveda ť nahlas, že spolo čnos ť INTERMONT nám vypovedala 

zmluvu za čiatkom tohto týžd ňa. Teda nám doru čila výpove ď 

zmluvy o pozemku, ktorý sa nachádza v strede tohto 

Predstani čného priestoru a ktorý doteraz brzdil vlastne 

akési konanie vo vz ťahu k tomu pozemku alebo pozemkom, 

pretože jeho ve ľká časť bola blokovaná sporom so 

spolo čnos ťou INTERMONT, ktorú zastupuje zhodou okolností 

tiež pán Ballo.  

O tom, či nájom trvá alebo netrvá sme viedli spor. 

Spolo čnos ť teda vypovedala nájom, čím ako keby potvrdila, 

že ten nájom trvá, tak to vyzerá. Jednoducho tento fakt 

treba  zobra ť do úvahy. O tom sa bude musie ť vyjadri ť 

predkladate ľ, či má tam by ť ďalej uznesenie odstúpi ť od 

zmluvy, ak teda druhá strana odstúpila. 

K tomu sa ja vyjadri ť neviem, a prosím keby ste pán 

vedúci potom na to zodpovedali v priebehu diskusie.  

Teraz otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási  

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

Ďakujem za slovo. 

Investor v dotknutom priestore tvrdí, že by chcel 

stava ť objekty a on túto šancu mal už v roku 2001, ke ď tu 

tá spolo čnos ť INTERMONT dotknutom priestore tvrdí, že by 

chcel stava ť objekty. 

A on túto šancu mal už v roku 2001, ke ď za spolo čnos ť 

INERMONT podpísal zmluvu a mal vybudova ť nejaké objekty, 

ktoré nevybudoval a pokia ľ viem, ani nepodal stavebné 

povolenie, žiados ť o stavebné povolenie. 

Ďalej, ak by som ja bol na jeho mieste, tak už by so m 

podal žiados ť o stavebné povolenie, nemeškal by som 

zbyto čne, pretože na základe právnej analýzy, ktorú máme,  

a teda je to aj jasné s §  139 ods.1) písmeno a sta vebného 

zákona, že jemu posta čuje zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 

On nás nemusel žiada ť o nájom ani o predaj pozemkov. 

Sta čilo žiada ť o doplnenie zmluvy, aby tam mal právo 

uskuto čni ť stavbu. Čiže my ho ni čím nebrzdíme, on toto už 

dávno mohol robi ť, ak to chcel. 

Ja si však myslím, že on nechce, že on tam nechce n i č 

postavi ť. A lepšie ako blokova ť územie bude nejakým 

spôsobom zisti ť vážnos ť jeho vôle. To je to uznesenie, 

ktoré navrhol pán Krištof, za čo mu ďakujem, že chceme 

zisti ť garancie. 

Navrhujem, uznesenie doplni ť. To, čo máte na stoloch, 

to čo je tam čiernym je uznesenie, čo navrhol pán Krištof, 

to čo je zeleným som doplnil ja, aby boli jasné garanci e, 
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ktoré od nich chceme a zárove ň, aby sa neoslabila pozícia 

mesta. Sú tam vymenované články, ktorých obsah by sa nemal 

meni ť. Môže sa však posunú ť termín, ak bude pán Ballo 

namieta ť, že sme ho nejako extrémne zdržali, tak mu posu ňme 

termín o dva, tri mesiace. Maximálne však o šes ť na základe 

tohto uznesenia. 

Takže ja by som poprosil všetkých, aby, aby podpori li 

tento materiál. Ak majú dopl ňujúce návrhy, nech sa pá či. 

Ale zistime garancie, zistíme, či má na to peniaze, 

nech nám to predloží do mesiaca. Všade tvrdia, že m á. No a 

ak má, tak teda spl ňme svoj záväzok z minulosti, aj ke ď mne 

osobne je proti srsti, ale budeme musie ť ís ť do toho. A ak 

nemá, tak budeme ma ť možnos ť odstúpi ť od tej zmluvy a po ďme 

do toho  sami, požiadajme o eurofondy, po ďme robi ť 

architektonickú sú ťaž a tak ďalej. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, aby sme vedeli, že sme správne naplni li 

rokovací poriadok. 

Čiže to uznesenie ste predložili písomne a ste ho 

nečítali len preto, že ho všetci poslanci majú. Môžem to 

tak poveda ť? 

Hovorím teraz s pánom poslancom Uhlerom. Viete ide mi 

o rokovací poriadok, aby sa nestalo, že niekto povi e, ale 
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veď ste ho ne čítali. Text uznesenia. (poznámka: hovor zo 

sály). Lebo, lebo ste povedali...  

Áno, to zelené.  

Preto hovorím, že Vy ste ho predložili, každý posla nec 

ho má, môže sa s tým oboznámi ť, lebo ho každý dostal. 

Čím považujete rokovací poriadok za naplnený. 

Ak nikto nebude namieta ť, budem tak považova ť aj ja, 

že sme splnili to čo zákon vyžaduje, vyžaduje aj rokovací 

poriadok. 

V poriadku. 

Faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Uhl era 

reaguje pán poslanec  Borgu ľa. 

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

Ja sa chcem po ďakova ť pánovi poslancovi za takto 

precízne spracovaný návrh a považujem ho za konštru ktívny, 

rozumný  Z našej strany ho podporíme a ja teda ako 

Staromeš ťan pevne verím a dúfam, že možno aj toto dokáže 

roz ťať ten uzol čo, čo tam je, alebo ten problém čo tam je 

a pohneme sa či už jedným, alebo druhým smerom. 

Lebo jednoducho tento stav je neúnosný. Radšej, 

samozrejme najlepšie by bolo, keby to bolo zrekonšt ruované, 

ale, ale radšej ís ť pre č od toho investora, ako tento stav 

a skúsi ť niekoho nájs ť iného. 

Ja dúfam, že toto uznesenie nám už dá jasnú odpove ď na 

to, ako to myslí vážne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalej prihlásený je pán poslanec Kríž. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Myslím, že netreba zbyto čne rozpráva ť o tom, ako tá 

situácia je k dnešnému d ňu ve ľmi komplikovaná. My sme sa aj 

na grémiu situáciou zaoberali a snažili sme sa h ľadať 

nejaké riešenia. Neboli sme na za čiatku jednotní v tom 

názore ako postupova ť ďalej, ale toto sa aj mne javí ako 

reálna možnos ť, minimálne ako otestova ť toho investora, či 

má s ním ďalej význam spolupracova ť alebo úplne sa snaži ť 

tú, tú spoluprácu ukon či ť. 

Ja sa chcem iba jednu vec spýta ť na predkladate ľa a to 

je to písmeno D.  

Podľa všetkého ideme vypoveda ť tú pôvodnú nájomnú 

zmluvu, čiže nie tú zmluvu o budúcej zmluve, ale tú 

pôvodnú. Ak sa nemýlim, opravte ma, tam asi dojdeme   

o peniaze, ktoré nám on dlží, nezaplatené za nájomn é za 

nejaké predchádzajúce roky. 

Toto by som si chcel, rád uistil. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Odpovieme na tú otázku. 
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Ešte pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja chcem len poveda ť, že náš poslanecký klub podporí 

návrh uznesenia, ktoré bolo predložené  a nie to, čo sme 

dostali na stôl, lebo si myslím, že to je dos ť závažné. 

A pokia ľ by sme ho dostali v pondelok do v dopolud ňajších 

hodinách , mohli by sme o ňom rokova ť na poslaneckom klube. 

Myslím si, že je to ve ľmi neskoro. 

Ja budem drža ť palce, aby sme sa dobre rozhodli toho 

27. 6. a myslím si, že takéto závažné veci môžme do rokova ť 

aj potom a da ť uznesenie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa nikto nehlási, ešte v rámci diskusie, prosím,  

keby pán vedúci odpovedal na tie otázky, ktoré zazn eli 

najmä vo vz ťahu k uzneseniu časť D, teda k tomu odstúpeniu, 

či máme aj my odstúpi ť, alebo sta čí ke ď druhá strana 

odstúpila a aké sú potom finan čné dôsledky.  

To čo sa pýtal pán poslanec Kríž. 
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Ing. Ivan   K r i š t o f ,  vedúci oddelenia správy 

nehnute ľností: 

Tá situácia oh ľadne odstúpenia spolo čnosti INTERMONT 

od nájomnej zmluvy je trošku komplikovanejšia. Musí me si ju 

aj my vyhodnoti ť, ale v každom prípade vyhodnocujeme aj my 

ako zvláštny fakt, že zmluva, ktorá bola nieko ľkokrát zo 

strany, zo strany klienta potieraná a deklarovaná a ko dávno 

vypovedaná, tak od nej dneska odstupuje písomne. 

Spolo čnos ť INTERMONT prešla reštrukturaliza čným 

procesom, my sme svoju poh ľadávku riadne prihlásili, 

rozhoduje o nej súd. To znamená, že, že poh ľadávka, ktorú 

tam máme bude predmetom, predmetom súdneho konania.  Takisto 

tým pádom aj toto odstúpenie.  

V prípade, ak by súd to odstúpenie uznal ako platné , 

tak je naformulované tak, že spolo čnosti INTERMONT by sme 

mali vraca ť celé plnenie, ktoré sme od neho prijali. Čo je 

samozrejme problém. Budeme sa tým musie ť zaobera ť. 

A pokia ľ súd to odstúpenie neuzná, tak tá zmluva bude 

platná, uzná ju ako platnú a máme, predpokladám zno va 

problém vzh ľadom k tomu, že tam pán Ballo, respektíve 

spolo čnos ť TRANSPROJEKT bude, bude argumentova ť znova 

duplicitou vz ťahov v jednom území. 

Takže je to situácia, ktorá sa nám dostala stôl pár  

hodín dozadu, musíme sa tým zaobera ť. Ja by som navrhoval, 

aby sme tam to, to Dé čko pre istotu nechali. Ni č tým 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Čiže ke ď tam to Dé čko bude, bude to zmocnenie z Vašej 

strany a my ho budeme kona ť v takej postupnosti, v akej to 

bude ma ť prirodzene logiku k tomu územiu. 

Prosím, k tomu vystúpeniu boli dve faktické poznámk y. 

Pán poslanec Hr čka ako prvý. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

No ja som sa presne na toto chcel spýta ť, že pokia ľ 

teda nemáme jasnú situáciu, pre čo dávame do uznesenia 

poveruje  odstúpi ť. Tá formulácia je taká, že my Vás 

poverujeme tým, aby ste odstúpili, nie tak, ako to bolo 

teraz naformulované, že Vám dávame právomoc, aby st e 

v prípade uznania adekvátnosti uplatnili túto možno sť.  

Tak len preto som sa chcel spýta ť, že mi to príde 

trošku nelogické. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pani poslanky ňa Tvrdá, k tejto veci. 

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

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcela pána Krištofa spýta ť. Vy ste to 

analyzovali. Aj jedno je problém, aj druhé je probl ém. 
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Čo sa týka INTERMONTU jasne poveda ť o aké sumy by 

išlo. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem. 

Hneď na to odpovieme, pán vedúci si to premyslí. 

Najprv ešte pani hlavná architektka. Nech sa pá či. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka  

Ďakujem za slovo. 

Ja nebudem hovori ť o zmluvách, ja som si splnila úlohu 

a mali ste priložené dodato čne v materiáloch návrh na 

dočasné opatrenia. 

Tento verejný priestor je naozaj nie že v absolútne  

dezolátnom stave. Ja si myslím, či teraz tieto následné 

rokovania, alebo vôbec plánovanie okolo Predstani čné 

námestia bude trva ť mesiac alebo pol roka.  

Sme povinní ako mesto da ť tento priestor da ť do 

poriadku tým spôsobom, ako som navrhla. Nie je to f inan čne 

náro čný spôsob. Vieme sa spoji ť s ostatnými činnými v tomto 

území, so železnicami, s mestskou hromadnou dopravo u, možno 

s taxislužbou. Tie opatrenia sú minimálne. Bola by som 

rada, keby ste ich podporili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Ja myslím, že problémom tých opatrení je práve to, že 

nie je povedané z čoho to zaplatíme. Čiže momentálne ich 

môžme zobra ť na vedomie a potom rozmýš ľať o tom ako budeme 

pokra čova ť pri ich naplnení. 

Prosím, teraz spä ť otázka na pána vedúceho oddelenia 

správy nehnute ľného majetku. Ako je to teda s finan čnými 

dopadmi odstúpenia z jednej a z druhej strany? 

Nech sa pá či. 

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

nehnute ľností: 

Čo sa týka finan čného, finan čného dopadu a hovoríme 

o spolo čnosti INTERMONT nie TRANSPROJEKT, aby sme si to 

vyjasnili, tak na to Vám samozrejme neviem zodpoved ať teraz 

konkrétnu sumu. Môžme to zisti ť. 

Ale aby som to doplnil, vnímam, nie je možné vníma ť 

toto konanie zo strany spolo čnosti INTERMONT iná č, ako len 

predlžovanie toho stavu. Vzh ľadom na to, že prebieha stále 

ukon čovanie reštruktúry. A keby chceli, tak po čkajú na, na, 

na ukon čenie súdneho konania, ktoré jasne ukáže, či tá naša 

pohľadávka bola alebo nebola platná. 

Čiže znova sa len vrátim k tomu, že je ve ľmi zvláštne, 

že po rokoch potierania platnosti tej zmluvy a, a v ôbec 

existencie tej zmluvy zo strany INTERMONT, nám práv e 

v dnešnej dobe ke ď tu rozhodujeme o takýchto vážnych 
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veciach, prišlo odstúpenie od nájomnej zmluvy, ktor á teda 

platí – neplatí pre INTERMONT. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán vedúci, otázka ešte stále znie tak, či to Dé čko 

tam potrebujeme v tejto chvíli, alebo ho budeme rie ši ť 

vtedy, ke ď tá situácia nastane. 

Čiže ke ď by sme tam teraz nedali, bol by s tým ve ľký 

problém, z Vašej strany? 

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

nehnute ľností: 

Myslím si, že ak ho tam necháme, nemôžme ni č pokazi ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ale, ak ho tam nedáme, ak ho tam nedáme, že ho 

vypustíme odtia ľ. Lebo skôr cítim túto pozíciu, to znamená, 

ak by tam nebolo, po čkali by sme na to ako dopadne 

rozhodnutie súdu a tak ďalej, čiže ... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Na to, na to, aby primátor odstúpil, alebo ukon čil 

nejakú zmluvu, najmä nie je potrebný súhlas zastupi te ľstva. 

Toto je skôr výnimka, v ktorej chceme oboznamova ť 
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zastupite ľstvo ve ľmi otvorene a transparentne s vývojom tej 

situácie. 

Čiže ke ď to tam nedáme a bude treba kona ť v rámci 

toho, aby sme pre mesto konali pozitívne, tak máme tie 

dvere otvorené. 

To tiež hovorím otvorene. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že to bolo jasné vysvelenie. 

Pani poslanky ňa Jégh má faktickú poznámku. 

Izabella   J é g h ,  poslanky ňa MsZ: 

Ja sa chcem len v súvislosti s týmto opýta ť, že pred 

chví ľočkou sme sa pýtali pána Uhlera, že namiesto toho 

slova poverujem v Dé čku, o čom hovoríme, že či tam nemá by ť 

splnomoc ňuje, ke ď tam ostane toto Dé čko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán poslanec Kolek diskutuje.  

Potom pán poslanec Hr čka. 

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

Ďakujem, pán primátor. 
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Uvažujeme tu o dvoch variantách uznesenia, to zname ná, 

pokia ľ by sme v rámci toho pozme ňujúceho návrhu nejakým 

spôsobom dospeli k uzáveru, že to Dé čko má by ť, alebo má 

byť preformulované, tak ja dávam pozme ňujúci návrh ďalší, 

ohľadom pôvodného návrhu a z uznesenia to Cé čko vylú či ť. 

Ďakujem  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Alebo z toho nového Dé čko, čo navrhuje. 

Jasne, rozumiem. 

Čiže proste to, aby tam tá posledná časť nebola. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som presne dal návrh na to Dé čko, že zmeníme 

„poveruje“ na slovo „splnomoc ňuje“, čím pádom, tým pádom, 

to necháme teda na, na Vaše uváženie, ale nebude to  

znamenať, pod ľa mňa ako poveruje znamená automaticky, že 

Vám prikazuje, alebo dáva Vám teda úlohu kona ť. Kdežto 

splnomoc ňuje, že Vám dáva tú možnos ť, v tom vidím ten 

rozdiel. Preto dám takýto návrh. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 
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Čiže vlastne v tom Dé čku budeme ma ť dve možnosti, bu ď 

príjmeme pána poslanca Hr čku splnomoc ňuje, alebo návrh pána 

poslanca Koleka, aby tam vôbec takéto nie čo nebolo a bolo  

to nechané len na zvážení primátora, ktorý Vás samo zrejme 

dodato čne bude informova ť. 

On navrhol Cé čko vyhodi ť, to je to splnomocnenie, aby 

sme sa rozumeli. 

(poznámka: hovor v rokovacej sále) 

Ale, v pôvodnom Cé čko je Dé čko v novom Čiže pán 

poslanec to formuloval úplne jasne. 

Pre tú istú vec máme teda dva prístupy. Pre ktorý s a 

rozhodnete, ten bude plati ť. Ja len to sumarizujem pre Vaše 

rozmýš ľanie, lebo Vy sa rozhodnete, ktorý z tých návrhov 

podporíte.  

Pán poslanec Uhler, chce reagova ť ešte raz. 

Nech sa pá či. 

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

Ja len doplním, aby to bolo procesne v poriadku.  

Tým pádom môj návrh je dopl ňujúcim návrhom uznesenia, 

lebo inak by sa vylú čili ostatné hlasovania. 

Čiže, aby sme mohli hlasova ť aj o návrhoch kolegov, 

môj je ako návrh na doplnenie uznesenia, to zelené dopĺňam. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Myslím, že sme si povedali všetko, čo sme si mali 

v rámci diskusie. 

Ešte pani poslanky ňa Tvrdá, nech sa pá či. 

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

Ja si teraz čítam ten papier k bodu tridsa ťtri, čo 

dala pani architektka Konrad, ale som nepochopila, to je 

ako doplnenie uznesenia, alebo... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Nie, nie, nie, nie, nie, to je sú časť odpo čtu, to je 

súčasť materiálu. 

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

Proste je to, je to vymenovanie ale mne to ni č 

nehovorí, ke ď sú tam neni čísla.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pani poslanky ňa, to nie je uznesenie. 

To je, my sme mali splni ť to, že rokova ť s ministrom, 

urobi ť právnu analýzu, predloži ť opatrenia. 

Ako keby to bola sú časť materiálu, len pani 

architektka ju spracovala samostatne  a o nie čo neskôr, než 
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sa finalizoval samotný materiál. Preto ste ho dosta li až 

teraz na stôl. 

Je to len sú časť materiálu, zatia ľ vo vz ťahu k nemu 

nerobíme žiadne rozhodnutie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Prosím, povedané bolo všetko, čo bolo treba. 

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť do diskusie.  

A teraz bude práca pre návrhovú komisiu, ktorá nám 

uvedie návrhy na hlasovanie. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Predtým, než by sme hlasovali, chcem nie čo ešte 

upresni ť a ujasni ť. 

Ja som v tej faktickej pozván, poznámke povedala to , 

čo pán Uhler nepovedal nahlas, že v tom jeho podaní 

doplnené uznesenie v Dé čku, poveruje namiesto toho slova by 

tam malo by ť splnomoc ňuje, to čo potom, o čom rozprával pán 

Hrčka, čo aj Vy ste povedali, ale to navrhol pán Uhler. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ale pán poslanec to tak nejak nahlas ve ľmi nepovedal. 

Vy ste to vlastne povedali za ňho. 

Ja by som to nechal to zelené tak, jak to je tu 

napísané, potom hlasoval o návrhu pána poslanca Hr čku, 

pardon návrhu pána poslanca Koleka vypusti ť, alebo potom 

splnomoc ňuje. 

Urobme to tak, ako poriadok káže. Na papieri je 

poveruje, nechajte to tak, jak to je, lebo tak to b olo 

predložené. Pán poslanec predložil to, čo nám písomne dal. 

Aby sme to nekomplikovali. Urobíme tri hlasovania 

a myslím, že to máme zvládnuté.  

Pani predsední čka, môžme tak? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, môžeme. 

Takže budeme hlasova ť o tom návrhu znenia uznesenia, 

doplnenom návrhu, čo dával pán Uhler. Teda písomne, čo sme 

dostali. Je tam obsiahnutý aj pôvodný návrh uznesen ia, ale 

je doplnený so zeleným písmom od pána Uhlera. O tom to 

budeme hlasova ť A, B, C, D.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Nie, nie, nie. 

Budeme hlasova ť, pán poslanec to upresnil na záver, 

povedal, len o tom zelenom, len o tom doplnení bude me 

hlasova ť. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

No tak to som nepo čula, lebo ma tu vyrušovali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ja sa ospravedl ňujem, ale pán poslanec, pán poslanec 

to na záver povedal, aby umožnil hlasovanie o návrh och 

kolegov, navrhuje hlasova ť len o doplnení v texte ktorý je 

zelený. 

Takto to pán poslanec povedal. 

Čiže, prosím, keby sme takto uviedli hlasovanie. 

Potom, všetko bude, to bude na záver, to bude posle dné 

hlasovanie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

A ešte tu máme jednu otázku. 

Keď je to doplnené so zeleným, tu naspodku tej A4, tam  

máme ur čité odstavce, jedna, dva, tri, štyri. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

To je tiež zeleným, tak si to predstavte. Je to 

zeleným. 

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 

Áno, ja to vidím zeleným. 

(poznámka: hovor v sále) 

Poznámky pod čiarou, ale sú. Ale sú, ale oni tam 

nepatria? To nebude sú časť uznesenia? 

Aha, čiže, dobre.  

Tak tie nie sú sú časťou uznesenia. Čiže len o zelenom. 

Zle som to videl. Zlé, zlý, zlou farbou. Čiže len o zelenom 

texte, poznámky ako keby neboli, tie sú pre nás, na  

vysvetlenie. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno. 

Takže hlasujeme o tomto zelenom. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Vie každý o čom ideme hlasova ť. O dopl ňujúcom návrhu 

pána poslanca Uhlera, ktorý máte zeleným vyzna čený 

v písomne predloženom texte. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie) 

Dvad, tridsa ťsedem prítomných, 

dvadsa ťsedem z nich hlasovalo za, nikto proti, desiati 

sa zdržali. 

Tento dopl ňujúci návrh bol prijatý. 

Pani predsední čka. 

(Poznámka: bolo po čuť slovo „zrejme“) 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tu máme ďalší návrh od pána Koleka, ktorý žiada 

z návrhu bod C, z pôvodného uznesenia vylú či ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Čiže teraz bod D, teraz bod D, lebo už sme prijali t o 

doplnenie, čiže vypusti ť bod D poveruje. To je návrh pána 

poslanca Koleka. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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Ten ďalší návrh bol predložený na splnomoc ňuje, ten 

text by tam zostal, ale s iným (poznámka: nezrozumi te ľné 

slovo) 

Čiže kto podporuje návrh pána poslanca Koleka hlasuj e 

za, kto má iný názor bude hlasova ť bude hlasova ť pod ľa 

svojho názoru. 

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

sedemnás ť z nich hlasovalo za, jeden proti, dvanásti 

sa zdržali, štyria nehlasovali. 

Konštatujem, že ten návrh nebol prijatý. 

Nech sa pá či, pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Je tu ešte ďalší do tretice podaný návrh od Jána 

Hrčku. V tom Dé čku namiesto slova „poveruje“   

(poznámka: bolo po čuť zo sály poveruje) 

„splnomoc ňuje“. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Nech sa pá či budeme hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Hrčku, zameni ť slovo poveruje za splnomoc ňuje. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 399 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťtri za, nikto proti, dvaja sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 

Ďakujem. Rozhodli sme o tomto návrhu pozitívne, teda  

schválili sme ho. 

Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tak by sme mali hlasova ť asi o celku, alebo o ... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Tak, uznesenie ako celok, lebo tie čierne veci sme 

zatia ľ neschválili. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tuto kolegy ňa hovorí, že nie, že už sme schválili. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Nie, my sme len zeleným doplnili pôvodný text, ale 

uznesenie musíme schváli ť ako celok. 

Čiže hlasujeme o uznesení ako celku. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o uznesení ako 

o celku s tými úpravami, ktoré sme vykonali v tých 

čiastkových hlasovaniach. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných poslancov,  

tridsa ťtri hlasovalo za, nikto proti, štyria sa 

zdržali hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bodu  

číslo tridsa ťtri. 

Vzhľadom na čas, ktorý máme vyhlasujem obednú 

prestávku, ktorá bude trva ť do trinás ť štyridsa ť. Trinás ť 

štyridsa ť je pokra čovanie nášho rokovania, čiže vyhlasujem 

štyridsa ťminútovú prestávku. 

(prestávka od 12. 54 do 13.54) 

(po prestávke) 
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BOD 34 INFORMÁCIA O ROKOVANIACH SO 

SPOLOČNOSŤOU HENBURY DEVELOPMENT, 

S.R.O., SO SÍDLOM LANDEREROVA UL. 1, 

811 09 BRATISLAVA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Budeme pokra čova ť bodom tridsa ťštyri Informácia o 

rokovaniach so spolo čnos ťou PKO, prosím, keby ste zaujali 

miesta v rokovacej sále, aby sme mohli otvori ť rokovanie 

o tomto bode.  

(poznámka: ve ľká vrava v rokovacej sále) 

Aha, už máme pä ťdesiatštyri minút prestávka, to ste 

tam pekne nechali beža ť. Pä ťdesiatštyri a pol minúty. 

Dobre. 

(poznámka: z pléna „ale ako ve ľa vecí sme vybavili“) 

Áno, áno, ve ľa vecí sme vybavili cez prestávku. 

Poprosím, vážených pánov poslancov, ktorí sa 

nachádzajú v rokovacej sále, keby zasadli na svoje miesta. 

Aj pani námestní čku Nagyovú Džerengovú, pána poslanca 

Jen číka, chcem pekne poprosi ť, aby zaujali svoje miesta. Aj 

pána poslanca Fialu, keby ste boli taký dobrý a zau jali 

svoje miesto v rokovacej sále. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále pokra čuje) 

Mali sme otvorené okná vraj, či nemali? Mali? Áno. 
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Klimatizácia bola zapnutá cez obednú prestávku. Ale  

keby bolo treba ešte nejaký vzduch, tak vieme to eš te aj 

zachráni ť.  

Pozerám do rokovacej sály, dva, štyri, šes ť, osem, 

desa ť, dvanás ť, štrnás ť, šestnás ť, sedemnás ť, osemnás ť, 

devätnás ť, dvadsa ť poslancov. 

Budem vychádza ť z domnienky, že nás je tu dos ť. 

Áno, ja viem. Však, áno, za čať možno, pri hlasovaní sa 

môže prejavi ť nejaký iný názor. 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development so sídlom Landererova 1 je bod číslo 

tridsa ťštyri. 

Dovoľte vám prednies ť krátku informáciu, ktorá doplní 

to, čo ste dostali písomne. 

Vy ste zaviazali v roku 2011 primátora, aby som 

rokoval z poh ľadu neplatnosti zmluvy, ktorú uzatvoril môj 

predchodca pán primátor Ďurkovský, zmluvy o spolupráci pri 

búraní. 

Žia ľ, už dva krát sme sa stretli s tým, že nám okresný 

súd rozhodol tak, že tá zmluva je platná a že bolo platné 

aj vydanie objektu vlastne druhej strane, to znamen á 

spolo čnosti Henbury, ktorá ho stále má vo svojej držbe, 

pretože jej bol vydaný v novembri 2010. 

My sme sa vo či tomu samozrejme odvolali  v zákonnej 

lehote. Už teraz nie len z procesných ale aj aj vec ných 

dôvodov, aby sme namietali, že tá pravda je predsa len na 

našej strane, že vô ľa zastupite ľstva nebola zbavi ť sa 
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objektu, ale že tam bola vô ľa preda ť budovy a vtedy by 

samozrejme situácia vyzerala úplne inak, ako vyzerá . 

Stále ale spor ukon čený nie je. Čiže pôjdeme na 

krajský súd a to v tejto línii právneho sporu budem e 

pokra čova ť. 

Pokúšame sa ten právny spor previes ť na dohodu, preto 

sme spolo čne s pánom námestníkom Budajom uskuto čnili tento 

týžde ň v utorok rokovanie, o ktorého výsledkoch vás chcem  

ústne informova ť. A pokia ľ budete požadova ť, viem da ť aj 

zápis toho rokovania písomne. 

Návrh mesta, ktorý sme predložili na to, aby sa 

zamenili pozemky pod PKO za pozemky štátu, ktoré by  sme my, 

ako mesto vysporiadali pod Výskumným ústavom vodnéh o 

hospodárstva narazil na to, že druhá strana si mysl í, že je 

problematické zachovanie objektu laboratórií. Teda tej 

druhej časti ako keby nášho PKO, v ktorej sa nachádza v tej  

druhej polohe výskumného ústavu. Teda toho, na čom 

výskumnému ústavu najviac záleží.  

Tie laboratóriá, pre ten investi čný zámer prinášajú 

problémy z h ľadiska efektívneho využitia pozemku, časových 

ale aj finan čných nárokov, ktoré by musela znáša ť druhá 

strana.  

Čiže odpove ď, ktorú sme na túto ponuku dostali bola 

taká, že investor v tejto podobe to nevie akceptova ť. 

Opäť sa vrátila druhá strana k návrhu, ktorý nám 

predkladali už pred dvoma rokmi a to bola, to bolo 
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zachovanie PKO len v polohe strednej budovy, ktorá by sa 

nadstavila, vytvoril by sa tam kultúrny priestor zh ruba pre 

tisíc návštevníkov a všetky ostatné časti by boli predmetom 

ich developerských aktivít. 

Čiže tento návrh oni položili na stôl. My sme naopak  

z h ľadiska toho územia, v ktorom sa nachádzame, teda ni e 

územia VÚVH, ale územia medzi River Parkom a vlastn e 

samotným výskumným ústavom, kde sa nachádza PKO, al e aj 

telocvi čňa a niektoré ďalšie budovy, sme predložili návrh, 

aby sme uvažovali o nejakom kompromise, kde by ten 

investi čný zámer bol zrealizovaný v časti objektu PKO. To 

znamená, že by zostala zachovaná stredná sála a spo lo čenská 

sála a v tých ostatných častiach toho územia dotknutého by 

bola realizovaná investi čná činnos ť. 

K tomu zasa investor povedal, že by to bolo zložité  

a že by pravdepodobne požadoval nejaké kompenzácie 

z h ľadiska toho priestoru, ktorý pôvodne myslel, že by 

mohol využi ť vzh ľadom na tú ponuku, ktorú som spomínal 

z ich strany. Ale neskon čilo to tak, že toto je 

neprijate ľné riešenie, len sme zatia ľ k dohode nad ním 

nedospeli. 

Tretia alternatíva, ktorú sme rozoberali na tom 

rokovaní bola tá, že investori si vedia predstavi ť zachova ť 

celé PKO vtedy, ak by sme vedeli so štátom dohodnú ť to, že 

by ten priestor Výskumného ústavu vodného hospodárs tva bol 

premiestnený, teda samotný ústav aj s laboratóriami  

premiestnený do inej polohy. A vlastne by sa ten in vesti čný 

zámer, ktorý plánovali pre lokalitu PKO, posunul pr áve celý 

do tej lokality VÚVH.  
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Toto sú vlastne akoby tri alternatívy, ktoré sme 

detailnejšie rozobrali na rokovaní, ktoré bolo v ut orok. Ja 

urobím z toho zápis, aby ste mali písomnú informáci u. Chcel 

som len vlastne doplni ť toto, čo tu zaznelo.  S tým, že 

z oboch strán bola vyjadrená vô ľa, že chceme h ľadať 

mimosúdne riešenie. Že ten súdny spor samozrejme po kra čuje 

a môže sa prenies ť, v prípade, že bude rozhodnutá tá 

meritórna vec o platnosti zmluvy, aj do inej roviny  

z h ľadiska náhrady škody. Ale že tam, pokia ľ to len trochu 

bude možné, by nechcela dospie ť ani jedna, ani druhá strana 

a budú sa snaži ť nájs ť vzájomne prijate ľné riešenie. 

Vzhľadom na to, že Výskumný ústav vodného hospodárstva 

je v pôsobnosti štátu, nie je možné to riešenie dos iahnu ť 

len na úrovni mesta a investora, ale budeme zrejme znovu 

rokova ť aj na tejto úrovni.  

Dohodli sme sa, že so spolo čnos ťou Henbury Development 

budú rokovania pokra čova ť, pretože vieme asi kde sa to 

rozmýš ľanie jednej  a druhej strany nachádza. 

Toľko na úvod k tomuto materiálu. 

Otváram diskusiu. 

Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Muránsky. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcem sa iba spýta ť. Hovorili ste tu o troch 

alternatívach. Ktorá sa, pod ľa Vás, zdá najschodnejšia, 
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respektíve tak, aby sme čo najviac vyhoveli uzneseniu 

mestského zastupite ľstva a tak prišli aj ku kompromisu 

s investorom? Že ktorá z tých alternatív, o ktorých  ste 

hovorili aj s investorom je, pod ľa Vás, najpriechodnejšia 

a najvhodnejšia ako riešenie tohto celého problému?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poviem, ale najprv dám slovo pánovi námestníkovi 

Budajovi. 

Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne. 

Možno len dodám podrobnosti, aby som vám vykreslil ten 

obraz. 

Tie rokovania boli naozaj nieko ľkohodinové. Sedeli sme 

nad maketou toho nábrežia a vynaložili sme ve ľké úsilie 

a treba poveda ť, že aj druhá strana, k tomu, aby sme po 

takej dlhej dobe a po nieko ľkých už aj súdnych 

rozhodnutiach našli presne a presne si zadefinovali  tie, či 

sú možnosti na dohodu. 

Čo je dôležité poveda ť, že nebola odmietnutá prakticky 

žiadna z tých spomenutých troch alternatív nebola v ylú čená.  

Medzi nimi teda je, stále ešte zámena so štátom. Je  

faktom, že malo by by ť potom námestie, aby našiel za 

súčasné laboratória VÚVH, ktoré tam sú primeranú budov u. Na 
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tie laboratória je treba ove ľa menšiu budovu, než teraz 

užíva. Aj toto je cesta ako by sme mohli nájs ť kompromis 

s vlastníkom pozemkov pod PKO. 

Tú druhú možnos ť takisto pán primátor spomenul a to je 

možnosť, že by sa h ľadala, h ľadala kompenzácia, že by sa 

hľadala nejaká forma náhradného pozemku alebo inej 

kompenzácie. 

Tu sme nechceli ani jedna, ani druhá strana zatia ľ 

zadefinova ť.  

Prioritné je, že mesto zrejme prejde do ofenzívy 

hľadania nejakej alternatívy pokia ľ ide o tú budovu VÚVH vo 

vlastnom majetku, lebo hotové peniaze mesto nemá na  túto 

investíciu.  

Ale rovnako treba pochopi ť, že ani štát tak ľahko 

nezmení rozpo čet a nepovie, že hoci má budovu dnes a užíva 

tam svoje laboratória, tak že nám vyhovie nie len t ým, že 

nám dá pozemok, ale, ale ešte aj sám bude zo svojho  

rozpo čtu stava ť náhradnú budovu. To treba celkom chápa ť 

a budeme sa snaži ť realisticky h ľadať alternatívy.  

Chcem len poveda ť, že je to aj, je to aj informácia 

pre každého z vás, kto by ste mali myšlienku, z kto rého 

mestského majetku by sa dalo, s ktorým mestským maj etkom by 

sa dalo, o ktorom by sa dalo hovori ť ako o nadbyto čnom 

alebo vo ľnom. Či už je to v mestských podnikoch alebo je to 

vo vlastníctve mesta priamo, aby sme mohli využi ť aj vaše 

nápady alebo vaše informácie. 
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Dôležité je, že tá diskusia nebola zmarená, že, že ten 

náš partner nevystupuje ako hotová vec, že máme to vyhraté 

alebo čosi podobné, a že si uvedomuje, že aj tá súdna cest a 

je aj pre ňho dlhodobá a za čali zdôraz ňova ť aj otázku času. 

A ke ď hovoríme teda o otázke času, to znamená rýchly 

čas, čo je aj naše prianie, lebo tam je verejný záujem. 

Rýchly čas sa dá naozaj dosiahnu ť iba dohodou, nie súdami 

a odvolaniami a podobne. 

Ja som z toho nemal zlý pocit, ale je to, je to len  

stále pol cesta.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ak mám odpoveda ť pána poslanca Muránskeho. My sme pri 

tom rokovaní povedali, že alternatíva, že by boli z búrané 

obe krídla a zostala by len tá stredná časť, ktorú navrhuje 

investor, že to nie je asi prijate ľné pre mesto ani to 

nezodpovedá uzneseniu, ktoré sme pred dvoma rokmi p rijali.  

Tá alternatíva, že by zostalo celé PKO, by znamenal o, 

že musíme nájs ť dohodu zo štátom. Čiže tá by bola pre nás 

asi najoptimálnejšia. Ale vyžaduje si najviac úsili a 

a potrebu dohodnú ť sa aj s tretím partnerom. 

A tá druhá alternatíva, kedy by sme časť PKO zachovali 

a časť vlastne obetovali v prospech dohody, tá je tiež, 

podľa mňa prijate ľná pre mesto, aj ke ď nie je stopercentným 
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naplnením toho uznesenia. Ale vyžaduje si vlastne k ompromis 

a ústretový postoj z oboch strán. Pretože my púš ťame nie čo 

zo svojho postoja a rovnako o čakávame aj od investora. 

Takže asi v takomto, v takomto vyhodnotení tie tri 

alternatívy. Pre nás je ideálne zachova ť celé PKO, 

samozrejme ale na to hovorím, že treba ma ť ešte tretieho, 

ktorý sa s nami dohodne a to je štát alebo minister stvo 

životného prostredia.  

A tá druhá alternatíva, ktorá by mohla by ť tým 

kompromisom vyžaduje dohodu len nás a investora. Čiže viem 

si ju predstavi ť, za podmienky, že bude ústretový postoj 

z jednej aj z druhej strany a že toto riešenie by s me 

považovali obe strany za, za cestu, ktorá vedie k d ohode. 

Toľko z mojej strany odpove ď na otázku pána poslanca 

Muránskeho. 

Pani námestní čka Nagyová Džerengová. 

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Dlho som zvažovala, či sa prihlásim, ale nedá mi to, 

pretože svojho času sme tu viedli, pán námestník diskusiu, 

ešte ke ď si sedel v lavici, o tom, ke ď na ministerstve 

sedel môj manžel, že nech sa štát vzdá tých laborat órií.  
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Pán primátor, my sme sa tam boli spolu pozrie ť a to, 

že aké sú vzácne a čo tam je. Na čo my vlastne nemáme 

priestor ako ich nahradi ť.  

Zdá sa mi, že už je nová vláda rok a len diskutujem e. 

Táto alternatíva absolútne, pod ľa mňa, neprichádza do úvahy 

a mali by sme si nalia ť čistého vína. Pretože my nemáme 

priestor, kde by sa takéto laboratória dali nanovo 

vybudova ť. Nemáme. Jednoducho ten Dunaj je k tomu potrebný 

a pozd ĺž Dunaja nemyslím si, že máme nie čo také, aby sme 

zabezpe čili tú výškovú hladinu a tak ďalej. 

Myslím si, že o tom  sme už diskutovali strašne ve ľa 

a možno by bolo na čase, aby sme sa zamerali na tú tretiu 

alternatívu, ktorú ste hovorili pán primátor, ktorá  možno 

nie je, nie je v zmysle pôvodného uznesenia, možno by sme, 

alebo Vy, mali iniciova ť zmenu toho uznesenia a nájs ť to 

riešenie. Zamera ť sa na to , pretože mi to pripadá len ako 

naťahovanie času. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou alebo faktickými poznámkami 

reagujú dvaja poslanci. 

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

Nemyslím si, pani námestní čka, že to je na ťahovanie 

času, za prvé. 

Za druhé, laboratória nie sú nijak ni čím jedine čné, 

nevyžadujú si Dunaj, nie je to pravda. 

Sta čí bežný prietok vodovodného, vodovodného potrubia 

o hrúbke tisíc milimetrov, čo je, „é“ (poznámka: citoslovce 

ozna čujúce „nie“) tisíc litrov, tisíc litrov myslím za 

sekundu. Čo je silnotlak vodovodného potrubia aký vedie po 

Bratislave na mnohých miestach. 

Nie je to nemožné a nemyslím si, že by sme sa mali 

rozhodnú ť, že niektorú z možností opustíme, treba, treba sa 

usilova ť o predostrie ť poslancom riešenie aj tej druhej 

strane vo všetkých reálnych a možných alternatívach . 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Muránsky. 

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

Ja si myslím, že vzh ľadom na to, že skuto čne tá tretia 

sála, že tam je ten kotol, ktorý by bolo treba tam znovu 

dať alebo nanovo ho, nanovo tam nainštalova ť celú tú tepel, 

tepelné teleso, tak sa mi zdá, z tohto poh ľadu, je to iba 

môj názor, že tá alternatíva dva, o ktorej ste hovo rili 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte raz sa prihlásila do diskusie pani námestní čka. 

Ing. Petra   N a g y o v á  D ž e r e n g o v á ,  námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela ešte pripomenú ť aj tie podzemné 

nádrže nieko ľko tisíc litrov z liateho betónu, ja už si 

presne tú techniku výroby nepamätám, ale viem, že b ola 

veľmi náro čná a komplikovaná. 

Čiže to nie je len o tom či tam má by ť voda, či nie. 

Osobne mi povedal riadite ľ, že potrebujú by ť na brehu 

Dunaja. Nechcem sa tu háda ť o technických detailoch, si už 

nepamätám. 

Ale ide o to, že prešiel rok, myslím si, že niet 

vhodnejšej konštelácie, často krát na to narážame čo sa 

týka zhody vlády a možno vlády na meste a definitív ne by sa 

podľa mňa mala táto možnos ť už uzavrie ť. Pretože aj 

z doterajších reakcií ministerstva životného prostr edia sa 

zdá, že nie sú ochotní vyjs ť, a to presne z tých istých 

dôvodov, o ktorých sme hovorili pred dvoma rokmi, ž e je 

kríza a majú problém udrža ť rozpo čet a deficit rozpo čtu, 

aby splnili všetky podmienky. 

Takže myslím si, že je to slepá uli čka, mali by sme sa 

jej vzda ť alebo definitívne vyžiada ť potvrdenie od 
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ministerstva, či už jedným alebo druhým smerom. Alebo 

vyvinú ť intenzívnejšie rokovania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za vystúpenie pani námestní čke Nagyovej 

Džerengovej. 

Keďže to bola posledná prihláška do diskusie, 

uzatváram  možnos ť sa prihlási ť. Myslím, že všetko 

podstatné zaznelo v tej diskusii. 

Slovo má návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ť prítomných, 

tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 35 SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY VYKONANEJ 

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 tridsa ťpäť je Správa o výsledku kontroly 

vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mes ta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Úvodné slovo prednesie pán hlavný kontrolór.  

Nech sa pá či. 

Vy ste prihlásený, len mikrofón Vám nezapli.  

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Pardon. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, už je to v poriadku. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Ospravedl ňujem sa. 

Vážený pán primátor, ctené poslankyne, poslanci, ve ľmi 

stru čný úvod. 
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Som rád, že vám môžem predloži ť aj takú správu, ktorá 

pojednáva o náprave opatrení, ktoré boli prijaté ci rka pred 

tromi rokmi v objekte Umeleckej školy Jana Albrecht a 

v Petržalke a konštatujeme, že všetky boli splnené.  

A tým pádom, že neboli zistené nové nedostatky pri 

kontrole vecí, ktoré teda boli overované v roku 201 2, 

konštatujeme, že sme skon čili kontrolu záznamom. 

Napriek tomu som si ale zobral úvodné slovo, a to l en 

z toho dôvodu, že o jednej veci by som vás rád info rmoval, 

ktorá tam prebehla a ktorá nie je nedostatkom z h ľadiska 

formálneho nejakého, nejakého kontrolórskeho postup u, ale 

ja ho považujem za nedostatok taký, o ktorom sme už  

v minulosti viac krát rozprávali a to je otázka 

personálneho obsadenia odborných funkcií umeleckého  

školstva vo všeobecnosti v rámci škôl hlavného mest a 

a centier vo ľného času.  

Počas tohto obdobia, ktoré, ktoré teda bolo obdobím na  

prijatie nápravu opatrení, sme konštatovali v tomto  

zariadení taký pohyb odborných pracovníkov, ktorí t eda žia ľ 

sa stáva dos ť často, nie všade a nie rovnako.  Ale 

konkrétne takýto pohyb nastal a vyústil do situácie , kedy 

v októbri minulého roka bola, bolo ú čtovníctvo, jak mzdové, 

tak všeobecné ú čtovníctvo odstúpené externej firme, rovná 

sa, je to vlastne to isté, ako keby sme mali nie čo, čo sa 

volá školský úrad alebo nejaké centrum, ktoré pán S trom ček, 

hneď po svojom nástupe sa snažil nejakým spôsobom 

prezentova ť.  
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Hovorím to preto, lebo ma to primälo k tomu, aby sm e 

opäť uvažovali o tejto alternatíve. Lebo tá pani riadit eľka 

musela vyvíja ť enormné úsilie na to, aby zvládla veci, 

ktoré v podstate sú pre riadite ľa umeleckej školy naozaj 

zložité a úplne by sta čilo keby sa venovala predbežnej 

finan čnej kontrole a keby takéto záležitosti, ktoré sú 

problematické, bolo riešené odborne na inej úrovni 

a samozrejme ešte by priniesla aj úsporu. 

Tak toto som si dovolil vám teda poveda ť v rámci tejto 

inak dobrej kontroly, ktorá prebehla. 

Ďakujem za pozornos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu číslo tridsa ťpäť. 

Pani poslanky ňa Jégh ju za čína faktickou poznámkou. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Iba to ľko, že tu nastal preklep, na poslednej strane 

správy tam sedemnásteho štvrtý by mal by ť a nie piaty 

dvetisíctrinás ť, lebo ten ešte len bude. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To celkom ur čite. Takže toto autoremedúrou zrejme pán 

hlavný kontrolór opraví. 
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Keďže sa nikto ďalší nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. Nech sa  vám 

páči. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

berie 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.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

z toho dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto proti, nikto 

sa nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 36 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 908/2010 ZO D ŇA 

25.2.2010 A INFORMÁCIA O 

NEÚSPEŠNOSTI OBCHODNÝCH VEREJNÝCH 

SÚŤAŽÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo tridsa ťšes ť Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy číslo 908 z roku 2010 a informácia o 

neúspešnosti obchodných verejných sú ťaží 

Pán riadite ľ nech sa Vám pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Predkladáme vám ve ľmi dôležitý materiál. Ve ľmi 

dôležitý hlavne z poh ľadu procesu vyhlasovania obchodných 

verejných sú ťaží pri prevode majetku. 

Ako vidíte, čo sa týka štatistiky, my sme celkovo 

obchodnú verejnú sú ťaž vyhlasovali osemnás ť krát, z toho až 

pätnás ť krát sme nedostali žiadnu ponuku. 

Tie dôvody, ako sú aj vysvetlené v materiáli. boli 

hlavne z dôvodu, že už pri vyhlásení obchodnej vere jnej 

súťaže bola tá cena stanovená príliš vysoko znaleckým 
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posudkom, a tým pádom nebola, nebol na takúto cenu žiaden 

dopyt. 

My navrhujeme zmeni ť uznesenie mestského 

zastupite ľstva v bode, v bode 5.1, ktorý by sme chceli da ť 

pre č a tým pádom umožni ť to, že by sme mohli vyhlasova ť 

obchodnú verejnú sú ťaž bez ceny, teda bez ceny, ktorá by 

bola vôbec či stanovená znaleckým posudkom alebo akejko ľvek 

ceny a necha ť vo ľný priebeh sú ťaží a aby sme uvideli aká je 

trhová cena tohto daného majetku, s tým že vždy, to  

opakujem vždy, po te, po uzatvorení tejto verejnej súťaže 

prídeme s výsledkom na zastupite ľstvo a mestské 

zastupite ľstvo to bude znova schva ľova ť.  

Takže sa nestane ni č také, že by sa nie čo predalo  bez 

toho, aby mestské zastupite ľstvo nevidelo materiál. Vždy 

o tom bude rozhodova ť mestské zastupite ľstvo. 

To už nechám ďalej akože na nejakú diskusiu, len aby 

ste vedeli výstupy z mestskej rady, tá to odporú ča 

schváli ť. A uznesenie je v dvoch alternatívach, a to, že 

cena môže by ť nižšia  ako cena stanovená znaleckým 

posudkom.  

alternatíva I. po prvej neúspešnej obchodnej sú ťaži, 

alternatíva II. po druhej neúspešnej obchodnej sú ťaži. 

Oni to takto navrhujú a my navrhujeme, aby to tam, aby 

vôbec to takto nebolo a chceme da ť ten bod 5.1 pre č. 

Na finan čnej komisii sme sa o tom bavili, myslím si, 

že aj kolegovia budú asi o tom diskutova ť. Tam bola 

podmienka doplnenia: „Ak budú obchodné verejné sú ťaže 
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neúspešné za cenu znaleckého posudku, bude môc ť MsZ 

rozhodnú ť aj bez minimálnej ceny“, teda je tam tá podmienka 

minimálne raz toho znaleckého posudku. 

Ja už to nechám možno na kolegu, aby vám vysvetlil,  čo 

to pre nás znamená z h ľadiska z poh ľadu času, aké 

oddialenie tých, vlastne by som povedal pe ňazí, ktoré by 

mohli prís ť do mestského rozpo čtu, ak by sme nechali, ak by 

sme tam nechali, že minimálne raz by sme išli za ce nu 

znaleckého posudku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To bolo úvodné slovo zo strany pána riadite ľa 

magistrátu. Teraz je tu priestor pre vás. Nech sa p áči, 

otváram diskusiu. 

Pán poslanec Nesrovnal ako prvý. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Kolegyne, kolegovia, my sme ako poslanci povinní 

rešpektova ť a presadzova ť verejný záujem. V oblasti 

nakladania z financiami a majetkom to znamená, že m usíme 

veľmi dobre váži ť za aké ceny budeme veci mesta, majetok 

mesta predáva ť, ak sa ho rozhodneme preda ť. 

Nepoznám momentálne iný lepší indikátor, oficiálny 

a formálny indikátor, než je na každý majetok sprac ova ť 
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znalecký posudok a snaži ť sa pre mesto, ako zástupcovia 

verejného záujmu získa ť túto cenu. 

Ja rozumiem, že tento postup je nákladný a že tento  

postup možná zdržuje od predaja tých nehnute ľností. 

Podobnému, podobnému problému čelíme aj na župe, ale je pre 

mňa nemyslite ľné, ako pre zástupcu verejného záujmu, aby 

som ja, aby sme my dávali na trh nehnute ľnos ť alebo majetok 

za inú cenu než je znalecký posudok.  

Ak, preto naše riešenie, ktoré sme navrhli vo 

finan čnej komisii, na ktorom teda trvám. Je, aby vždy 

v prvom kole išiel ten majetok za cenu minimálnu vo  výške 

znaleckého posudku. Ak sa ukáže, že trh o to nemá z áujem, 

a to sa môže sta ť, a to sa stáva, to sa stáva bežne, tak 

potom samozrejme zastupite ľstvo môže rozhodnú ť aj inak. 

Potom môžme spravi ť verejnú obchodnú sú ťaž bez 

minimálnej ceny, aby sme zistili, aký, ako bude trh  

reagova ť na takúto ponuku a môžme sa vždy rozhodnú ť. Ale 

neviem si predstavi ť z politického h ľadiska ako budeme, ako 

vysvetlíme ľuďom, že predávame veci bez minimálnej ceny 

znaleckého posudku.  Ako, ako chceme my hodnoti ť, 

respektíve ako stanovujeme tú cenu a že to nehávame  iba na 

trh, iba na investorov, ktorí nám budú vlastne hovo ri ť za 

akú cenu ochot, sú, sú ochotní tento majetok kúpi ť.  

A preto bol tento náš návrh, aby tam prvé kolo išlo  

vždy za minimálnu cenu vo výške znaleckého posudku a ke ď sa 

toto nevydarí, tak potom zastupite ľstvo môže samozrejme 

rozhodnú ť aj inak. Ale nie, aby to šlo od za čiatku bez 

minimálnej ceny, to sa mi zdá, pán primátor, že ani  neviem 
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proste si predstavi ť, že by ste Vy navrhovali predáva ť 

majetok bez znaleckého posudku, bez minimálnej ceny , bez 

znaleckého posudku. 

Ak, ak, a presne tak, ako ke ď sa už bavíme 

o transparentnosti a protikorup čných pravidlách  a tak 

ďalej, tak je to úplne v priamom rozpore s týmito vš etkými 

štandardami. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou zareaguje pán riadite ľ Gajarský, 

potom bude pani poslanky ňa Tvrdá diskutova ť. 

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

Dobre, možno že som sa ja nevyjadril presne.  

Znalecký posudok bude vypracovaný vždy v každom 

prípade a my len chceme, aby sa obchodná verejná sú ťaž 

vyhlasovala bez minimálnej ceny. Čo znamená, že vy aj 

v materiáloch budete ma ť znalecký posudok a budete ma ť 

výsledok obchodnej verejnej sú ťaže, kde vy budete vidie ť 

ten rozdiel. Hej? 

Ešte, vidím, vidím, že aj pán kolega chce na to tu 

reagova ť, takže nechám ešte priestor na diskusiu. 

Len aby sme si to nemýlili. Znalecký posudok bude 

vypracovaný vždy, my len chceme urýchli ť ten proces.  
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Lebo čo sa stane, my vypracujeme znalecký posudok, 

dáme ho aj ako nejakú minimálnu cenu a tá cena sa t eda, 

nikto sa na ňu neprihlási. Budeme to vyhlasova ť znova. Hej? 

Bez minimálnej ceny. 

To vám vysvetlí kolega o ko ľko, o ko ľko mesiacov sa 

celý ten proces spomalí. A kebyže to urobíme naraz,  že máte 

aj znalecký posudok a nedáme ho do minimálnej ceny,  tak si 

to vždy viete porovna ť, ten znalecký posudok tam bude vždy.  

Ďakujem. (gong) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja sa len v mene nášho poslaneckého klubu chcem 

prikloni ť k slovám pána predsedu finan čnej komisie 

Nesrovnala. Jednoducho musíme aspo ň raz, aspo ň raz za 

znalecký posudok. 

Á, pán riadite ľ, v úvodnom slove to presne takto 

nevyznelo, ako si to teraz dopovedal. Čiže, my poslanci, 

musíme dba ť na to, aby sme hospodárne nakladali s majetkom 

obce. Čiže, vyslovene, aspo ň jeden krát za znalecký posudok 

a potom uvidíme, ako sa rozhodneme ďalej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážení poslanci, vážené poslankyne, môžem ja taký 

laický poh ľad. 

Ja rozumiem tomu, čo povedal pán poslanec Nesrovnal, 

ktorý hovorí: Nepredávajme pod znalecký posudok. 

Čo je to znalecký posudok, o tom nám by vedel ve ľa 

porozpráva ť pán poslanec Hr čka. Ale pod ľa zákona je to 

odhad, za ktorý by sa príslušný majetok, nehnute ľný, 

pravdepodobne predal za tú cenu, ktorú odhadol znal ec. Čiže 

on má sa čo najviac priblíži ť k trhovej cene. 

A teraz to, čo my chceme urobi ť, pretože zis ťujeme, že 

trh nejako si to nemyslí, to, čo si myslia znalci. 

Nereaguje. Máme hypotézu, že nereaguje preto, že ti e ceny 

sú vysoké. Možno nereaguje preto, že je stagnácia, nikto 

nechce kupova ť a tak ďalej. To znamená navrhujeme, aby sme 

začali nižšie, to znamená na nule s tou cenou. Čo, čo nie  

je proti tomu, pretože potom, ke ď tá sú ťaž skon čí, tak sa 

do zastupite ľstva dostane, že v čase vyhlásenia sú ťaže sme 

vedeli, že to stojí sto, za čali sme na nule, oni ponúkajú 

osemdesiat. Berieme, alebo neberieme?  

Vtedy nech sa prejaví principiálny postoj finan čnej 

komisie, poslaneckých klubov, že my za osemdesiat t eda 

nijako. Ale ako sa inak chcete  dozvedie ť tú cenu, ke ď raz 

im to dáte za znalecký a vedia, že bude aj pod znal ecký, 

tak na prvú sa stopro nikto neprihlási. Potom budem e 

hovori ť, preto, lebo ste povolili tú nižšiu.  
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Takže, ak trh má reagova ť, tak by sa mali prihlási ť 

aspo ň dvaja, urobi ť sú ťaž, aby teda tá cena išla hore, 

pretože chcú získa ť zaujímavý pozemok zo strany mesta. Ale 

ak to urobíme na tie dve kolá, to vôbec nedáva zmys el. 

Nikto vás nenúti, že máte, ani nikto nehovorí, že m áme 

predáva ť pod znalecký posudok. Ale potom nepredávame vôbec.  

Potom nenaplníme príjmy, ktoré sme si dali, lebo pr oste 

nepredávame. 

A ak sú ťaž vygeneruje cenu, tak zrejme ten znalec ju 

neodhadol správne, aj ke ď mu zákon ukladá, že to má urobi ť 

v najlepšom vedomí a svedomí. 

Takže mi o tomto rozprávame, že ten jeden medzikrok  sa 

nám zdá zbyto čný, lebo vo či komu chcete hovori ť, že ste 

principiálni? Vo či komu? Urobte tú principiálnos ť vtedy, 

keď budete ten výsledok sú ťaže hodnoti ť v zastupite ľstve, 

lebo od za čiatku budete vedie ť vy aj investor, že znalec 

hovorí sto. A ak nám ten investor ponúkne osemdesia t, tak 

je nás, aby sme rozhodli či áno, nie. A o tom žiadne 

pravidlá nehovoria, že to musíme, alebo nemusíme sc hváli ť. 

Proste bude to tak, že ke ď dá nízku cenu, 

štyridsa ťpäť, povieme ďakujeme, to si neprosíme, my to za 

štyridsa ťpäť nikde jednoducho nikomu nedáme.  

Čiže ak teraz poviete, že dve kolá, pod ľa mňa to 

nedáva zmysel pre to trhové správanie, pretože nevi em, čo 

si ten trh z toho má vybra ť. Čo si má z toho vybra ť? Akurát 

budeme mať dvojmesa čné zdržanie na tom celom procese. 
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Ale, ale čo to prinesie? Ke ď budú vedie ť, že majú sa 

možnosť dosta ť do druhého kola so zníženou cenou, pre čo by 

do prvého kola dávali ponuky? Ke ď nám ich doteraz nedali, 

keď žiadna taká možnos ť nebola? Pre čo nevyskúšame to, ako 

reaguje reálne trh a potom si z toho urobíme nejaké  závery. 

To je to, čo vám navrhujeme. Žiadna špekulácia v tom nie 

je.  

Na za čiatku spracovaný znalecký posudok, vy pri 

vyhlasovaní sú ťaže ho poznáte, akurát v kritériách nebude 

stanovený ako minimálna cena. A pri vyhodnotení sú ťaže, 

opäť v zastupite ľstve, si porovnáte jedno a druhé 

a rozhodnete sa.  A obhájite si to svoje rozhodnuti e preto, 

lebo nechcete predáva ť pod znalecký posudok. Toto je 

postoj, ktorý sa mi zdá zrozumite ľný a nerozumiem celkom, 

pre čo sa na ňom nevieme dohodnú ť.  

Ale možno mi to povie pán poslanec Nesrovnal vo 

faktickej poznámke. Nech sa pá či. 

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

No, my máme asi rozdielne ciele, pán primátor, ke ď Váš 

počúvam, lebo našim cie ľom nie je čo najrýchlejšie 

rozpreda ť majetok mesta. 

Vy, ke ď Vás po čúvam, Vy potrebujete čo najrýchlejšie 

všetko rozpreda ť, ale našim  cie ľom je hospodárne spravova ť 

tento majetok. A neviem ako inak nastavi ť a vyskúša ť 

kritérium hospodárnosti a predloži ť ob čanom dôkaz našej 

snahy o hospodárnos ť, než snaži ť sa to preda ť za znalecké 

posudky. 
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Ak Vy chcete rozdáva ť investorom majetok bez  

znaleckých posudkov, bez minimálnej ceny a pod to s a 

podpíšete, tak nech sa pá či. Ke ď toto bude ako výsledok 

Vášho primátorovania, že majetky sa rozdávajú bez 

znaleckých posudkov. Ale práve tento postup je návo d na 

netransparentnos ť, nie ten náš.  

A ja nehovorím, že druhé kolo má ís ť. Ja som povedal, 

že prvé kolo má ís ť ur čite a potom môže. Môže sa spravi ť aj 

druhé, aj tretie, aj štvrté kolo bez „é“ (poznámka:  „é“ 

citoslovce - vyjadrený nesúhlas, chyba) so znalecko u 

minimálnou cenou. Ale potom môže, alebo nemusí. Pot om sa 

rozhodneme, že to nepredáme. 

Ale toto, čo Vy tu navrhujete, je práve, ide na 

(gong), práve to je ústretovos ť vo či investorom, ktorí chcú 

ušetri ť na nás peniaze a čakajú a chytra čia ako by získali 

čo najlacnejšie majetok. A divím sa Vám, že Vy na ta kýto 

postup vôbec kývete a ste ochotní im vyjs ť v ústrety. 

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 mám taký istý názor, pán primátor, ja som 

prekvapená Vašimi slovami, lebo toto s transparentn osťou má 

dos ť ďaleko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský, faktická poznámka. 

Potom ja zareagujem, ak dovolíte, na tie faktické. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

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

Neviem mož, neviem tuto už cítim trošku z toho 

politiku, takže asi by som nemal do, do toho nejak akože 

zasahova ť, ale ja si toto vôbec nemyslím. 

Vždy bude vypracovaný znalecký posudok a vždy vám t o 

príde v materiáloch a budete to vidie ť, budete vedie ť o čom 

rozhodujete. To je jednoducho prekrúcanie čo ste teraz 

povedali Vy obidvaja. Prepá čte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže, pán poslanec Nesrovnal, ja som ani slovo 

nepovedal, že pôjdeme bez znaleckého posudku. Vtedy  by sme 

neboli transparentný. 

Ak ma z tohto obvi ňujete, tak.  

Ešte raz, ak, povedali ste, že bez znaleckého posud ku 

(poznámka: zo sály je po čuť „bez znaleckého posudku“), to 

som nikdy nepovedal, a je to klamstvo, ke ď ste to takto 

povedali, lebo ja som to nepovedal. 

Ja hovorím, na za čiatku pri vyhlasovaní sú ťaže budete 

vedie ť, že znalec si myslí, že sto. Opýtate sa trhu, ko ľko 
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to je a zistíte, že osemdesiat. A bude na vašom pol itickom 

rozhodnutí, či za osemdesiat predáte, lebo dneska sme 

nepredali. Z osemnástich prípadov, v pätnástich ni č. 

Štyridsa ťštyri krát sme vyhlasovali sú ťaž za posledné dva 

roky, urobili sme dve alebo tri. Pán vedúci vám to povie 

presnejšie. 

To mal by ť hlavný nástroj na predaj majetku. Nie 

rýchlo, máme preda ť za desa ť miliónov, lebo vy ste zadlžili 

toto mesto. Vy ste ho zadlžili a my sa, prepá čte, vy ste 

boli vedúcou silou v tomto zastupite ľstve a zadlžili ste 

toto mesto. A my to máme da ť do poriadku. Preto potrebujeme 

predáva ť majetok, nie preto, že ja chcem nie čo rozdáva ť.  

O každom predaji rozhoduje mestské zastupite ľstvo, tak 

to nehádžte na m ňa láskavo. Pretože to tak nie je, pán 

poslanec. Nie je to tak, je to transparentné. A keb y sme 

obhájili, že za osemdesiat áno, lebo si myslíme, že  viac, 

viac sa nedá, tak to schválime za osemdesiat. Čo je na tom 

netransparentné? Každý bude od za čiatku vedie ť aké sú 

pravidlá hry, ale my nevieme ako reaguje ten trh. A  chceme 

sa ho na to opýta ť, pretože sa nám nikto do tých sú ťaží 

nehlási. 

V čom si to Vy myslíte, že to je? Ako to máme 

dosiahnu ť, aby sa prihlásili? Budeme chodi ť po ulici 

a hovori ť: Prihláste sa, lebo my chceme preda ť za to ľko 

a to ľko. 

Samozrejme, že by bolo dobré, keby bola iná doba. 

Bývali tu také doby, kedy bolo sedem záujemcov a pr edávalo 

sa to dopredu jednému vopred vybranému. To boli Vaš e doby , 
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pán poslanec , takto tu vtedy  fungovalo. Ale k tom u sa už 

nikdy vráti ť nechceme.  

Chceme sú ťaži ť, ale nikto sa nám do sú ťaží nehlási. Čo 

teda máme urobi ť? Snažíme sa dôjs ť k transparentnému, 

zrozumite ľnému systému, kde sa zistí, aká je trhová hodnota 

našich nehnute ľností. Kde bude sú ťaž, kde budú aspo ň dvaja 

záujemcovia. Dneska máme nula záujemcov. 

Čím to prospeje mestu, čím je to hospodárne nakladanie 

s majetkom, ke ď nedokážeme ten majetok zhodnoti ť?  

A potrebujeme to urobi ť, lebo máme na krku dlhy, ktoré sme 

zdedili z minulosti. Tam sme.  

Bolo to ako vystúpenie, takže opä ť faktické poznámky, 

nech sa pá či pán poslanec Nesrovnal. 

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

Pán primátor, chcem Vám pripomenú ť, že vedúca sila 

tejto spolo čnosti skon čila v roku 1989. Ja viem, že Vy ste 

sa cítili,(poznámka: primátor sú časne s poslancom: Vy ste 

tu mali štyridsa ťjedna poslancov, pán poslanec, 

štyridsa ťjedna ...) Vy ste tu boli, Vy ste boli jej 

súčasťou a ešte Vám to máta v hlave táto doba, ale táto 

doba už pred dvadsiatimi rokmi skon čila vedúcich síl.  

Chcem Vám iba pripomenú ť tie Vaše postoje v župnom 

zastupite ľstve a postoje Vášho klubu. Pripome ňte si, ako 

ste Vy spravili, Váš klub a Vy aj kolega Borgu ľa, aký ste 

spravili ve ľký povyk, ke ď župa len rozmýš ľala o tom, že 

pôjdu veci, ktoré sa nieko ľkonásobne nedali preda ť, že to 
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pôjde bez minimálnej ceny. Práve Váš klub aj kvôli Vášmu 

klubu sa, sa tento postup, sa urobil ten postup, kt orý 

navrhujem aj tu.  

Takže iba chcem , aby ste boli konzenkventný tu aj 

tam, urobme to, nepoznám iné kritérium, ako preveri ť trh 

a zachova ť verejný záujem a princíp hospodárnosti, ako 

pokúsi ť sa to preda ť za znalecký posudok ako minimálnu cenu 

a potom ke ď sa to nepodarí, potom sa môžme poradi ť čo 

ďalej. Ale nie dáva ť od za čiatku investorom šancu, že 

(gong)si ušetria, na náš úkor ušetria peniaze. Toto  neni 

verejný záujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Tvrdá. 

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

Ďakujem. 

Pán riadite ľ magistrátu, ja to nevnímam ako 

politikár čenie. Máme totižto rozdielne úlohy. Vaša úloha je 

preda ť majetok, predáva ť majetok mesta. Naša je, preda ť za 

čo najlepšiu cenu. 

Takže, aj na finan čnej komisii sme sa dohodli, že 

minimálne raz dáme za najnižšiu cenu a to je znalec ký 

posudok a prvý krát až na stretnutí s pánom primáto rom ako 

predsedov poslaneckých klubov, de ň pred zastupite ľstvom, 

sme sa dozvedeli, že je takáto vô ľa zo strany vedenia 

mesta. A myslím si, že dávame najavo, že my s ňou 
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nesúhlasíme a chceme ís ť v tej línii, ktorú sme vlastne na 

finan čnej komisii aj mestskej rade prezentovali. Aj na 

klube. Proste jednoducho, takto chceme ís ť a neviem pre čo 

nás chcete dotla či ť do nie čoho iného. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nechceme. My len chceme rozumie ť tej Vašej línii. 

Pán poslanec Hanulík, faktická. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Viete, naozaj, možno by som pochopil to, ke ď niekto 

nie čo nechce preda ť alebo o cene. Ale ke ď nie čo niekto 

nechce prenaja ť, čo sa nijako iná č nedá využi ť, tak tam už 

berem, že je to, to, ten základ toho, že si chceme robi ť 

akože navzájom asi zle. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka, je ďalší prihlásený. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, Ďakujem za slovo. 
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V zákone sa píše, že obec nemôže stráca ť zo zrete ľa 

všeobecnú zásadu hospodárneho a efektívneho naklada nia 

s majetkom obce. 

Á, vzh ľadom k tomu, že my dopredu všetkým deklarujeme, 

že sme vo finan čných problémoch, musíme predáva ť, tak už, 

už základná, už základná pointa je o tom, že my im dopredu 

hovoríme, že to nebudeme predáva ť za, za efektívnu 

a hospodárnu cenu pre mesto, ale budeme to predáva ť za 

ľubovo ľnú cenu, za ktorú budú ochotní zaplati ť.  

A z tohto dôvodu mne to pripomína také, ako keby st e 

boli generál a poviete, my chceme vyhra ť a zaúto číme 

v najvhodnejšiu dobu a bude to bu ď dneska ve čer alebo 

zajtra ráno. (poznámka: zasmiatie prednášajúceho) Čiže 

môžte si vybra ť, tá najvhodnejšia doba neni ani dneska 

večer ani zajtra ráno, tá najvhodnejšia doba je vtedy,  ke ď 

naozaj sú k tomu adekvátne podmienky. 

Á ke ďže my predávame, ja chápem situáciu, ale my 

naozaj predávame, pod ľa mňa za akýchko ľvek podmienok, 

a potom z toho presne vzniká tento konflikt, ktorý tu je 

pravidelne, že Vy chcete nap ĺňať a predávate a my nie sme 

spokojní s tou cenou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ Gajarský a po ňom pán vedúci oddelenia. 
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Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Ja by som len chcel reagova ť trochu.  

Mojou úlohou nie je predáva ť majetok, mojou úlohou je 

zabezpe či ť nap ĺňanie rozpo čtu a je to aj takouto formou 

samozrejme, s tým súhlasím. Ale ur čite to neni nejaká 

úloha, že teraz treba predáva ť majetok, to ur čite nie.  

My sa snažíme zabezpe či ť tie príjmy mesta. Jednou z 

form, jedna z foriem ako ich zabezpe či ť je aj predaj. Ja to 

nazývam, vo ve ľa prípadoch je to fakt, ja to tak nazývam 

neprioritný majetok, pretože ve ľakrát z týchto pozemkov, ja 

neviem, že čo s nimi budeme robi ť ak ich nepredáme. Ako, či 

ich budeme nejak zhodnocova ť alebo čo, pod ľa mňa nie.  

Nemáme na, ani na to peniaze, na nejaký development , 

alebo nie čo podobné.  

Takže ja.  

Tento. Úlohou tohto materiálu a fakt ja, aj ke ď 

hovoríte, že nie, ja mám z toho pocit, že trochu sa  z toho 

robí taká politika. To ma trošku mrzí. 

Mne ide o ten proces. Fakt je to u ľahčenie toho 

procesu. Nebude ni č robené bez znaleckých posudkov. Ten 

znalecký posudok bude vždy v materiáloch. Vždy ho b udete 

vidie ť a budete si to ma ť s čím porovna ť. Vždy tam bude. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vedúci oddelenia správy nehnute ľného majetku pán 

Krištof, nech sa pá či. 

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

nehnute ľností: 

My tento materiál pokladáme za mimoriadne dôležitý 

z h ľadiska nakladania, nakladania s majetkom mesta.  

Ja som celkom prekvapený tou diskusiou, ktorá sa tu  

strhla. Ona sa vedie trošku  viac v politickej rovi ne ako 

v tej pragmatickej.  

Ja si myslím, že tá štatistika, ktorá, ktorá tam je  

daná, je neúprosná. Percento neúspešnosti v obchodn ých 

verejných sú ťaží minulý rok bolo devä ťdesiatšes ť percent. 

Deväťdesiatšes ť percent.  

To percento sa môže zvýši ť, tak bude devä ťdesiatdevä ť 

a, a tie obchodné verejné sú ťaže, ktoré, ktoré sa 

zrealizovali, je tam ve ľmi transparentne priložená tabu ľka. 

A boli v podstate drobné predaje. 

Čiže, na tie ve ľké predaje nám nikto nereaguje, nikto 

s nami nekomunikuje. 
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A to chcem znova zopakova ť, nikto s nami nekomunikuje 

z trhu. Proste neozývajú sa, nikto sa neprihlasuje,  

obchodné verejné sú ťaže nie sú doru čené obálky.  

A ste poslancami, komunikujete s ľuďmi, čiže asi by 

ste mali vedie ť a máte ur čite aj také rezonancie s, s, od 

obyvate ľov, že proste smejú sa z mesta za aké ceny to 

chceme predáva ť dneska v tejto situácii. Je pravdou, že 

možno, možno potom je cesta nepredáva ť vôbec, zmeni ť 

rozpo čet, neviem. 

Chcem len upozorni ť na to, že my sme špecifický 

a ve ľmi špecifický partner na uzatváranie obchodných 

vz ťahov a to nás diskvalifikuje o to viac. My musíme s a 

rozpráva ť s klientami, ktorí majú cash, žiadne úvery, 

žiadne investi čné veci, proste cash. Cash musí prís ť, musí 

to da ť na stôl. 

Doba od kedy sem podá niekto žiados ť a do kedy ten 

obchod sa zrealizuje, a medzitým to musí prejs ť 

zastupite ľstvom jeden krát, druhý krát, je pä ť až šes ť 

mesiacov.  

To je proste doba, ke ď on sem podá žiados ť, pripraví 

sa materiál, materiál sa dá do operatívnej komisie,  prejde 

to všetkým kole čkom, príde to na zastupite ľstvo, vyhlási sa 

súťaž a tak ďalej,a tak ďalej. Takisto to odvracia ľudí.  

Tak isto nevyrokovate ľnos ť ceny. Dneska ten trh 

funguje tak, že ke ď niekto má ten cash, príde posadí sa za 

stôl a povie, mám takéto, chcem sa o tom rozpráva ť. U nás 

to nie je. Proste uznesenie, bodka. 
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A neviem, a tak asi (poznámka: nie je rozumie ť koniec 

vety) 

Čiže, čiže znalecké posudky budú, budú sú časťou 

každého materiálu, bude to absolútne transparentné,  my len 

chceme vedie ť kam sa dostaneme s tou cenou, ktorú nám trh 

ur čí. A pokia ľ vy, ako poslanci poviete, že táto cena nie 

je akceptovate ľná, preto toto mesto, tak sa to proste 

nepredá. 

Žiadny zákon, žiadne nariadenie, žiadna smernica 

nezaväzuje nás k tomu a to sme dôkladne preskúmali celkom 

a dokonca sme išli až do úradných vestníkov Európsk ej únie, 

aby sme to predávali za znalecké ceny. Je to len uz nesenie 

tohto mestského zastupite ľstva.  

A práve, a som prekvapený, pán Hr čka, na Vás sa 

obraciam, že, že Vy nie ste ten prvý, ktorý chytí v lajku 

pod týmto obchodným prípadom a drží ju hrdo vztý čenú. 

Pretože my sa snažíme vygenerova ť to, čo povie ten trh. Od, 

respektíve nie odstra ňujeme, ale chceme, aby ten trh 

povedal aká tá cena teda je. To, po čom Vy voláte, celú tú 

dobu. To chceme, s tým, že tam bude aj ten znalecký  

posudok. Takže ja som čakal, že Vy sa za to postavíte ve ľmi 

výraznou mierou. 

Čiže ja si myslím, že tento materiál je pre mesto 

prínosný, dobrý, kvalitný a pokia ľ ja môžem poprosi ť, tak 

ja by som vás poprosil o podporu tohto materiálu. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tento materiál vyvolal pä ť faktických poznámok. Nech 

sa pá či máte priestor. 

Pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Ja som už taký trojnásobný poslanec tohto parlament u 

a môžem tak z histórie poveda ť, že najlukratívnejší pozemok 

v Dúbravke, priamo oproti Domu kultúry v tom najvä čšom 

centre sme predali pred piatimi rokmi, vtedy, ke ď cena bytu 

v Dúbravke bola dvojnásobne vyššia ako sa dneska pr edáva, 

sme predali za osemdesiat Euro meter štvorcový, tu,  v tomto 

zastupite ľstve.  

Ale proste brali sme to aj ten, že ten investor ide  

rozvíj, rovíj, roz (poznámka z pléna: rozvíja ť) rozvoj tej 

miestnej časti troška ide prispies ť. Čiže aj také vtedy sme 

veci posudzovali. 

A stále sa chcem vráti ť  k tomu nájmu. Nemôžem si 

pomôcť, že máme tu problém. Lebo kolega Hr čka povie, je to 

málo. Nech akoko ľvek povieme, kolega Hr čka je proti. Ja si 

myslím, že môžme, niektorí nech sedia doma, oni sú proti. 

Ale ja chcem poveda ť, že vrátim sa k tým nájmom, 

niektoré sú tristo Euro na meter štvorcový, nájom. A my ho 

nezr, my ho neschválime len preto, lebo ho neschvál ime. 
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A pritom hovoríme tristo, panebože šak to nepredáva me. 

Tam máme výpovednú dobu. Proste pripadá mi, že vo v šetkom 

robíme troška (gong)obštrukcie. 

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: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa chcela pána Krištofa spýta ť, čiže dostala 

sa ku mne taká informácia, že máme problém získava ť 

znalcov, aby robili pre mesto, pretože majú obavy z  toho, 

že ich prácu spochybníme ešte. Či je to pravda? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

K tomu sa pán vedúci vyjadrí. Teraz sú faktické 

poznámky na jeho adresu. 

Pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ja si žia ľ tiež myslím, že mnohí si ešte neuvedomili, 

že ceny nehnute ľností to bola jedna, jedna bublina, ktorá 

praskla a tie ceny išli prudko dole.  
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Z tohto majú mnohí hr čku v krku, že, že jednoducho už 

tie nehnute ľnosti sú tak hodnotné ako sú, len my si to 

jaksi v tomto zastupite ľstve nechceme a nevieme uvedomi ť.  

A pokia ľ robíme transparentnú verejnú sú ťaž, ja by som 

nevidel dôvod na to, vyhýba ť sa, vyhýba ť sa tomu ís ť aj pod 

cenu znaleckého posudku. 

Ja si znalcov vážim, majú okrúhlu pe čiatku, nie čo asi 

vedia, čo ja neviem. Čiže, ke ď oni nie čo ohodnocujú, tak 

jednoducho to tak berem. Ale, ale  ke ď, čiže berem, že tá 

základná ponúkaná cena  niekde na za čiatku bude z toho 

znaleckého posudku vychádza ť. Ale následne, ke ď tie, tie 

ceny jednoducho trh nereflektuje a my chceme predáv ať,.a my 

sme v tom rozpo čte všetcia, jak sme tu povedali, alebo 

väčšina z nás povedali, že chceme predáva ť, tak my musíme 

ís ť tou cenou dole. 

Čiže ja nerozumiem teraz tú diskusiu, že pre čo sa tomu 

bránime.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Nesrovnal, faktická. 

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

Ďakujem. 
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Pán inžinier, to, že štatisticky sa ve ľa sú ťaží 

nepodarí, je síce pravda, ale to nás poslancov nezb avuje 

povinnosti kona ť hospodárne vo verejnom záujme. 

To (poznámka: nie je rozumie ť, bolo povedané asi 

„nejde“), pre čo nás do toho nútite? 

Vy si riešite Váš problém, na náš úkor. Chcete, aby  

sme my rozhodovali, pretože Vy máte problém. A to s a, 

pretože máte problém preto, lebo sa vám nechce opak ova ť 

súťaže. A to je aj náš problém, lebo aj my sme zodpove dní 

za rozpo čet. Lenže sme zodpovední za hospodárenie mesta.  

A tento problém sa dá, sa dá vyrieši ť. Dá sa vyrieši ť, 

my môžme kedyko ľvek rozhodnú ť o sú ťaži, ktorá bola 

nieko ľkokrát neúspešná, že teraz ju spravíme bez minimáln ej 

ceny. Ve ď to ad hoc môžme spravi ť kedyko ľvek. Ale Vy to 

chcete spravi ť paušálne. 

Opäť, pán primátor, som prekvapený, že Vy, so štítom 

transparentnosti protikorup čného minima, idete takto 

dopredu vo či investorom, ktorým sa nechce plati ť a nám 

dávate, nás, nám s ťažujete pozíciu a na nás prekladáte to 

minimum, že máme sa vlastne zriec ť a odkloni ť od 

hospodárnej politiky (gong) a ís ť v ústrety investorom.  

(z pléna je po čuť: „Ak môžem, ak môžem“) 
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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 má faktickú a potom bude reagova ť 

pán vedúci na faktické poznámky na jeho adresu. 

Nech sa pá či, pán poslanec  Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Á, ďakujem. 

Ja som chcel, alebo teda, Vy poviete, že chcete trh ovo 

zisti ť aká je trhová cena. Ale dopredu poviete, že sme 

špecifický subjekt, pretože my tu vyhlasujeme, že „ my 

chceme preda ť, my musíme preda ť“, akú máte proste istotu, 

že Vám.  

Ja poznám prípady, kedy Vám niekto povie, že mesto 

obstaráva, do toho sa neprihlásim, tam je ví ťaz dopredu 

jasný.  

Spýtajte sa ľudí, akože to je proste. Ľudia sa nechcú 

hlási ť do Vašich sú ťaží, lebo Vám neveria. A ono to zvä čša 

asi  pramení aj  z toho, že ke ď sa pozrem napríklad ve ľmi, 

veľmi dávno, dodával nejakú smiešnu hlúpos ť, tak som mal 

takú zmluvu, že musím doda ť hento, toto, proste verejná 

inštitúcia mohla všetko, ja som nemohol ni č. Potom, ke ď si 

ale ob čas človek pre číta tie medializované správy, tak 

zhodou okolností nejakému konkrétnemu subjektu sa p odpísala 

zmluva, že ten subjekt môže všetko a tá štátna sprá va ni č. 

Čím to je? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Reaguje pán vedúci na faktické poznámky na jeho 

adresu. 

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

nehnute ľností: 

Paradoxom je, že.  

Takto, odpoviem najprv na otázku. 

Áno, máme problém so znalcami. Máme obrovský problé m 

so znalcami. Niektorí znalci už povedali, že s nami  

odmietajú spolupracova ť, nechcú s nami spolupracova ť 

a proste nemajú záujem vzh ľadom na to, že, že mediálna, 

mediálna publicita im za to nestojí. Proste nestojí  akože. 

Čiže máme znalcov, ktorí s nami už spolupracova ť nechcú, 

rozlú čili sa s nami. Povedali dovidenia. 

K tomu, pán Nesrovnal, čo ste povedal. My, je 

absolútnym paradoxom, pod ľa mňa, že my sa ale stotož ňujeme 

v tom, že my chceme kona ť hospodárne. Chceme. Práveže 

chceme kona ť hospodárne a chceme kona ť transparentne. 

Nemýľme si, pod ľa mňa, dve veci teraz, my 

nepredkladáme materiál, ktorým vás žiadame, aby ste  

odsúhlasili, že budeme predáva ť pod znalecké ceny. To chcem 

poveda ť v žiadnom prípade nie a (gong)ve ľké nie. My vás 

prosíme, aby ste nám umožnili vyhlasova ť sú ťaže bez 

uvedenia ceny. Nie pod znalecké, nie za znalecké, b ez 

uvedenia ceny. S tým, že informatívne, tam tá cena so 

znaleckého bude uvedená, s tým nemáme problém.  
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Taktiež, taktiež, to čo ste povedal Vy, pán Hr čka, 

áno, vyhlasovali sa sú ťaže povedzme, ktoré visela jeden 

mesiac. Ja by som bol rád, aby tie sú ťaže boli vonku dva 

mesiace, tri mesiace, nech máme čas na to. Nech sa tí ľudia 

prihlásia. Urobme okolo toho marketing. Mesto robí.  Nech sa 

prihlási čo najviac ľudí. S tým, že tam tá cena nebude 

uvedená, a bude pod tým uvedené, že cena pod ľa znaleckého 

je tik, tik, tik, sto jednotiek povedzme. A ke ď sa niekto 

prihlási za osemdesiat, ďalší sa prihlási za sedemdesiat. 

Bude elektronická aukcia. Vysú ťaží sa možno stopä ťdesiat, 

neviem, možno devä ťdesiat. V každom prípade to skon čí tu 

a tu budete vy odsúhlasova ť to, či mu to za tých 

devä ťdesiat alebo stopä ťdesiat predáme alebo nie. 

Dneska vás nežiadame o to, aby ste nám odsúhlasili 

predaj bez znaleckých posudkov. Dneska vás len pros íme, aby 

ste nám umožnili vyhlási ť sú ťaž z, bez minimálnej ceny, 

ktorá je znalecký posudok a ktorá dneska v realite trhu je 

nastavená dos ť vysoko. 

Proste je vysoko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán vedúci. 

Slovo má pán námestník Budaj. 
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Dovoľte mi, ke ďže ja vítam, že sa pri tejto 

príležitosti otvorila aj debata o kontextoch vôbec 

hospodárenia a predajov majetku mesta. 

Tak dovo ľte mi pripomenú ť, že obchod s majetkom mesta 

mal ako všetci už dnes uznávame aj z jednej strany,  aj 

z druhej, v minulosti neš ťastné a deformované podoby. 

Vopred sa našiel záujemca a jemu sa majetok predal.  

Vlastne tento, toto ctené zastupite ľstvo ešte pred pár 

rokmi slúžilo len ako prevodová páka. Spravidla mal i len 

jedného záujemcu, nikto nevedel pre čo sa nemôže uchádza ť aj 

niekto iný, existovala diskriminácia, aparát mesta 

nepripúš ťal sú ťaže. 

Potom zákon prinútil poslanecký zbor a vedenie mest a 

ku zmene chovania, vyrušujem niekoho? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prepá č, prepá č, pán námestník. 

Nech sa pá či, pán námestník Budaj. 

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

Potom zákon zaviazal vedenie mesta robi ť sú ťaže, ale 

ja to musím nahlas poveda ť, že rôzne záujmy si našli spôsob 

ako ten zákon obchádza ť. A my vyhlasujeme len ve ľmi málo 

súťaží. 
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Tu sa predovšetkým predáva pod tvrdením, že je to 

osobitný zrete ľ, hoci zákon vylu, výslovne upozor ňuje, že 

tento osobitný zrete ľ má by ť naozaj osobitný. 

Trh sa teda deformuje už touto prvou informáciou, ž e 

sú to naozaj iba chudáci, ktorí by kupovali, ke ď nemajú 

osobitný zrete ľ. 

A na tom, že sa to takto deje má zodpovednos ť 

poslanecká vä čšina, ktorá to umož ňuje hlasovaním. Nie pán 

riadite ľ, ani nikto iný. 

To je aj dôvod pre čo je málo sú ťaží. A to že sú 

neúspešné, jednoducho opakujem, plynie z toho, že l en 

pomerne nedôvtipný podnikate ľ ide potom do vo ľnej sú ťaže, 

keď vidí, že všetci, čo dostali vynikajúce ceny za mestský 

majetok si našli spôsob ako sa dosta ť k osobitnému zrete ľu. 

Už sa tu vlastne ustálil úzus, že kto má patri čnú, 

patri čný po čet hlasov, má šancu vráti ť prax priamych 

predajov. 

To je realita tohoto zastupite ľstva. Stará me čiarovská 

prax, ako obezli čka, ktorá obišla pravidlá, ktoré chcel, 

verme že úprimne, zákon, ktorý bol prijatý v minulo m 

volebnom období v národnej rade, ukon či ť. 

A teraz o tých sú ťažiach naposledy predsa len pár slov 

konkrétne. Mesto ponúkalo majetok aj s cenou. To bo la jeho 

forma sú ťaží. Boli výhrady, že tie ceny sú niekedy nízke, 

respektíve, že odhady ská ču ako v príliš , príliš ve ľkom 

rozsahu, ale hovoril som o tom s viacerými poslanca mi, aj 
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s tým pánom poslancom, ktorý je aktívny alebo najak tívnejší 

v oblasti týchto odhadov, a aj on priznal, že ten p roblém 

je v tom, že niekomu sa proste, niekomu je cenný aj  na 

pohľad bezvýznamný kút ved ľa jeho nehnute ľnosti, ktorý on 

vie ve ľmi dobre využi ť a je mu ve ľmi cenný a inému nie je 

proste cenný  ani na poh ľad výhodný ve ľký, výhodná ve ľká 

parcela. 

Tam proste tie podnikate ľské záujmy a podnikate ľskú 

cenu nikdy odhadca celkom presne nepremietne a pod ľa mňa, 

to čo o tomto zvyšku, o tomto zlomku predajov, o ktorom  

teraz pán riadite ľ hovorí, že by išli normálnym trhovým 

spôsobom za príslušného marketingu a že by viseli n a 

stránkach možno aj trvale, alebo v každom prípade d lhodobo, 

aby vygenerovali čo najvyššiu cenu. A kým by tá cena 

nedosiahla tú úrove ň, ktorú by zastupite ľstvo považovalo za 

momentálne najdobrej, najlepšiu a reálnu, tak by sa  sú ťaž 

neukon čila. Že tento postup naozaj stojí za pozornos ť. 

Ak nie sme teraz pripravení o tom hovori ť, možno je to 

príliš rýchle a nemá to, nie je to dostato čne 

prediskutované v kluboch, ale vstúpi ť na trh bez 

všelijakých trikov, čiže ani priamo vybratému záujemcovi 

ani vopred vybratému odhadcovi.  

Veď to sme kritizovali viacerí, aj priamo vybratého 

kupca, roky dozadu, aj podivný malý okruh, ktorý už  teraz 

sa teda naš ťastie rozšíril a sa to losuje ale stále je to 

relatívne obmedzený okruh znalcov, ktorých kvalitu alebo 

presnos ť poslanci, niekedy oprávnene a niekedy len proste 

z kapricu spochyb ňujú. 
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No tak čo je potom férovejšie, než (gong)spusti ť 

riadny trhový proces. 

Ale, že to treba predebatova ť, takúto zmenu, to vám 

dávam úplne za pravdu a má to aj politický aj vecný  rozmer. 

A po tejto stránke by som odporú čal pánovi riadite ľovi 

pripravi ť sa na takú diskusiu lepšie a prejs ť to naozaj aj 

v tých komisiách, ktoré má k tomu mesto pripravené.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dve faktické poznámky. 

Pán poslanec Nesrovnal. 

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

Ďakujem. 

No, pán námestník, ke ď kritizujete postup mesta, že 

predkladá príliš ve ľa podnetov na predaj s osobitným 

zrete ľom, tak prepá čte, ale asi trpíte nejakou zvláštnou 

formou rozdvojenia osobnosti. Lebo je neviem, kto j e 

vedenie mesta okrem teda primátora a námestníkov.  

Lebo materiály, ktoré prichádzajú do finan čnej komisie 

idú z operatívnej porady. A predpokladám, že na ope ratívnej 

porade sa zú čast ňujete aj Vy, ak tam teda chodíte. Ale 

nezaznamenal som ani raz, že by bol tam Váš protest  proti 

osobitnému zrete ľu, ani raz. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 449 

A boli sme to my, vo finan čnej komisii, ktorí žiadali, 

do materiálov doplni ť vždy v čom ten osobitný zrete ľ, v čom 

ten komunálny záujem je. Neboli ste to Vy. Vy ste s i to ani 

nevšimli. 

Takže neviem, čo teraz vy čítate zastupite ľstvu, že 

predáva materiáli, pod ktorými je podpísaný bu ď riadite ľ, 

alebo primátor. A ke ď sme ich nechceli predáva ť, spome ňte 

si, aký sa strhol krik, že nechceme predáva ť mesto, majetok 

mesta. Nechceme nap ĺňať rozpo čet.  

Tak bu ď jedno, (gong)alebo druhé. Ujedno ťte sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č má faktickú. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán Budaj Vy ma nabádate, aby som nehlasoval za 

osobitné zretele. Ja s tým absolútne nemám problém.  Po ďme 

všetko predáva ť sú ťažami. Okej.  

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: 

Pán Len č, ja k ni čomu nenabádam. Vy ste ve ľmi 

racionálny poslanec a viete dobre, že som povedal p ravdu. 

Ak je to tu tabu, tak ja to tabu rád budem porušova ť.  

Pána Nesrovnala ako trafenú hus v tomto prípade ani  

nebudem komentova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Greksa je ďalší prihlásený. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Podávam návrh na uzavretie rozpravy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, o takomto návrhu sa hlasuje bez ďalšieho, to 

znamená hne ď. 

Takže dávam hlasova ť o ukon čení diskusie k tomuto bodu 

programu. 

Prosím, prezentujte sa, prezentujte sa a hlasujte. 

Diskutova ť budú môc ť všetci tí, ktorí sú ešte 

prihlásení. 

Čiže nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o návrhu 

pána poslanca Greksu na ukon čenie diskusie. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Poprosím, vypnú ť môj mikrofón.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

On sa vypne vtedy, ke ď sa niekto ďalší prihlási. Teraz 

musíte by ť ve ľmi decentný vo vz ťahu k tomu mikrofónu. 

((Prezentácia a hlasovanie pokra čuje.) 

(zasmiatie predsedajúceho) 

Tridsa ťdevä ť prítomných, 

šestnás ť za, štrnás ť proti, devä ť sa zdržalo. 

Tento návrh nebol prijatý. 

Takže dostáva slovo pán poslanec Borgu ľa, nech sa 

páči. 

(poznámka: ruch v sále, hlasný hovor) 

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

Ja by som si dovolil poda ť pozme ňovací návrh v zmysle 

toho, čo sa tu diskutovalo a síce nasledovný: 

Ten bod dva, ktorým zrušujeme to ustanovenie, by so m 

chcel, aby sme nahradili iným bodom dva a síce nasl edovným: 

Text uvedený v bode 5.1 v časti pä ť Podmienky obchodných 

verejných sú ťaží, v uznesení miestneho zastupite ľstva číslo 

908/2010 zo d ňa 25. 2. 2010 zmeni ť nasledovne: „ Minimálna 
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kúpna cena bude uvedená v osobitne schválenom uznes ení 

a pokia ľ ide o obchodnú verejnú sú ťaž, ktorá je vyhlásená 

po prvý krát, bude stanovená znaleckým posudkom v p rípade, 

že obchodná verejná sú ťaž sa ide vyhlasova ť opakovane, 

minimálna kúpna cena sa stanovova ť nebude, len informatívne 

uvádza ť“. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Toto bol návrh pána poslanca Borgu ľu, ktorý zrejme 

odovzdá návrhovej komisii, ale ešte má vystúpenie p án 

poslanec  Kolek. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Eh, z časti som akože absentoval pri tejto rozprave 

ale dos ť predpokladám, že som po čul a prenesiem aj tie 

svoje doterajšie poznatky z finan čnej komisie. 

Keď sa vrátime nejaký rok a pol naspä ť, tak sme 

žiadali súpis materiálu, ktorý je vhodný na odpreda j. 

Nejakým  spôsobom sa zostavila nejaká tabu ľka, ale 

z ktorej, na ktorej sa ďalej nepracovalo. A prešla sa, 

prešla alebo svojim spôsobom v živote sa udržala je dine 

metóda oslovím niekoho chceš? kúpiš? fajn. Zaplatíš  to ľko, 

koľko, ko ľko ponúkneš.  
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To, čo povedal pán námestník má svoje rácio, 

samozrejme. To, čo tu hovoria moji predre čníci chápem tak 

isto ako logické.  

Chýba mi tu jeden taký, taký, taký vnútorný bod, kt orý 

by spájal tieto, a teraz poviem dobré postoje či už 

predkladate ľov, teda úradníkov magistrátu alebo nás 

poslancov. 

Viem si predstavi ť, že keby mesto hodilo na vývesku 

predaj materiálu za pätnás ť miliónov, majetku, pardon. 

Predaj majetku za pätnás ť miliónov v odhadnutých cenách 

a išlo sa metódou či už, či už klasickým spôsobom 

zverejnenia a vygenerovania záujemcov, že tam by bo l ten 

priestor na to, aby sme si povedali áno, z týchto 

pätnástich miliónov sa nám vygenerovalo na týchto s iedmich 

predajoch dostato čný po čet. To je tých sedem a pol milióna 

koľko tento rok ešte potrebujeme a zoberieme ako ví ťazov 

len týchto, týchto, týchto predajov, ktoré sa pre n ás 

a naozaj by sa našiel ten konsenzus, zdá ako vhodné  preda ť. 

Čiže opakujem, tento rok máme naplnených na dvadsa ťpäť 

percent kapitálové príjmy z predaju majetku, čo je plus, 

mínus tých dva a pol milióna. Chýba nám do konca ro ka sedem 

a pol. Skúsme, skúsme naozaj vybra ť majetok za minim, teda 

za odhadnuté ceny v tej úrovni pätnástich miliónov,  možno 

sta čí desa ť a tento ako balík zverejni ť. 

Čiže potom aj tie náklady na zverejnenie, čo hovoril 

pán riadite ľ, sa nebudú zda ť také z poh ľadu teda čerpania 

prostriedkov z rozpo čtu závažné a ja dúfam, že týmto 

spôsobom naozaj dospejeme k tomu, že nebudeme na se ba 
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pozera ť  ako tí, ktorí na jednej strane hája záujmy, lebo 

sme poslanci a musíme hospodárne naklada ť s majetkom a ako 

tí, ktorí sa snažia naplni ť rozpo čet a robia to za každú 

cenu, aj ke ď z nášho poh ľadu naozaj neekonomické, nee, 

neekonomickým spôsobom. 

Čiže znova by som to konkretizoval. Tento 

predpokladám, materiál nebude prijatý teraz. Ostáva  nám tu 

priestor, teda ja ho nepodporím. Ostáva nám tu prie stor na 

to, aby sme h ľadali iný spôsob, s ktorým sa či už vä čšina 

v rámci poslaneckých zborov alebo aj tých čo, čo dávajú ten 

návrh na predaj dohodneme  a takýmto spôsobom dojde me aj 

k zdárnemu výsledku. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, mysleli ste to bez znaleckých posudko v 

máme hodi ť tých pätnás ť miliónov na trh? Bez znaleckých?  

(je po čuť z pléna poslanca Koleka: „áno“) 

Však to je to, čo Vám navrhujeme, teraz ste povedali, 

že to nepodporíte.  

(je po čuť z pléna poslanca Koleka: „balík, balík, 

balík“) 

Ale, čo je to balík? Prihlási sa hocikto bez 

znaleckého posudku? Nebude vedie ť čo je? 

Lebo to je vlastne sú ťaž. 
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(po čuť z pléna poslanca Koleka: „mám ešte mikrofón 

a potom hovor dvoch re čníkov sú časne a nie je rozumie ť čo 

hovoria) 

... čo navrhujete. 

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

Nie, naozaj som to myslel, že v rámci vytypovaného 

majetku povieme áno , toto všetko zverejníme, toto je na 

odpredaj. 

(po čuť z pléna primátora: no, áno.) 

Z minimálnou cenou a ideme normálnym obchodným 

postupom  

(poznámka: ďalej nie je rozumie ť, hovoria dvaja naraz 

poslanec Kolek aj primátor ako predsedajúci, po čuť z pléna: 

„ale to musíte ma ť znalecký posudok na každú) 

So znaleckým. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jasne, to musíme zaplati ť, dobre, v poriadku. Ja som 

len chcel rozumie ť tomu Vášmu návrhu, že jak ste to 

mysleli. 

Pán poslanec Nesrovnal reaguje faktickou poznámkou na 

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

Áno, chcem podpori ť tento návrh, pretože my sme to 

žiadali vo finan čnej komisii v podstate od za čiatku, aby 

mesto identifikovalo svoj nepotrebný majetok a to s a môže 

zverejni ť a môžu sa záujemcovia prihlasova ť. A potom 

samozrejme budeme pýta ť minimálnu cenu vo výške znaleckého 

posudku.  

To má ve ľkú logiku. Pretože ten návrh, čo dal pán 

Borgu ľa, ide síce tým správnym smerom, ale vôbec ho 

nerieši. Pretože spravi ť jednokolovú sú ťaž a potom poveda ť, 

a potom bez, bez minimálnej ceny je priamy návod, p re 

každého investora, aby teda po čkal jedno kolo a to druhé 

kolo sa zú častnil. Takže takýto návrh sa nedá podpori ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja tiež sa priklá ňam k návrhu pána Koleka, ktorý ve ľmi 

správne povedal, že na stránke by mal by ť zverený všetok 

majetok, lebo ja ke ď tu vidím, tak niektorý materiál sa nám 

tu v priebehu štyroch zastupite ľstiev vráti štyri krát 

a niektoré materiály a pozemky sem neprídu. Až poto m, ke ď 

je napríklad zámena ako Krá ľova hora, tak my zistíme, my 

s prekvapením zistíme, že my zrazu máme niekde pä ťdesiat, 
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osemdesiat tisíc metrov štvorcových, ktoré síce mám e 

v majetku, nikdy sme ich neponúkli, nikde neboli, n ikto sa 

o ne nemohol hlási ť. Mohol ma ť o ne záujem, mohlo by ť 

nieko ľko záujemcov. Ale potom zrazu v lehote do pätnás ť dní 

vyvesíme osobitný zrete ľ. Bum. Ide niekomu. 

Čiže áno, toto by bolo tiež pre m ňa riešite ľné, že sa 

zverejní všetko. A prioritne za čneme predáva ť od toho, o čo 

je záujem, kde jednoducho budete vidie ť, že máte nejakú 

znaleckú cenu a bude sa tam, bude o to záujem nad z naleckú 

cenu, maximálne do znaleckej ceny. A tým pádom môžt e 

napĺňať a predávate to, o čo je záujem a nepredávate to, čo 

sa sem nonstop dostane, pri čom je to vždycky len to, čo vy 

ponúknete a my musíme hlasova ť o tom, čo tu je ponúknuté 

a nie o to, o čo sa niekto hlási alebo by mal by záujem.  

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 Dzivjáková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Snáď len poznámo čku, že na webovej stránke by sme 

mohli ma ť trvalé zoznamy nepotrebného majetku, kde by mohli 

občania, ktorí by mali záujem prichádza ť stále k aktuálnym 

informáciám čo mesto ponúka. 
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Doteraz skúsenos ť z toho, z týchto predajov, ktoré 

robili , zdá sa mi, že magistrát vo vä čšine prípadov 

reaguje na podnety, že konkrétny ob čan postavil na čierno 

stavbu a teraz chce ďalšie dva, tri metre a podobne. 

A vtedy my za čneme tento problém rieši ť.  

Ja nevytýkam, že to, že to je zlé, že ako že reaguj eme 

na podnety ob čanov, čo sa týka ako záujmu o kúpu alebo 

predaj pozemkov, ale myslím si, že stále nemáme dat abázu 

dubiózneho, nepotrebného majetku, toho, ktorý naoza j, teda  

už  čo hovorí sám názov, aby ob čania, ktorí majú záujem, 

mohli sa k týmto informáciám dosta ť. 

Čiže o tomto sme hovorili na za čiatku kedysi v našej 

finan čnej komisii. (gong)A bolo by ve ľmi dobré, dosta ť sa 

k tomu, naspä ť vráti ť sa. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Diskutuje ďalej pán poslanec Černý. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja sa vrátim trošku na za čiatok a ku štatistike. 

Ak by sme takýmto spôsobom ďalej pokra čovali 

a v rozpo čte schva ľovali, že o čakávaný predaj nehnute ľností 

a majetku za devä ť miliónov Euro, tak by sme takýmto istým 

spôsobom museli predklada ť materiály v celkovej sume 
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dvestotridsa ť miliónov Euro. Pretože vý ťažnos ť a úspešnos ť 

tohoto tu celého procesu je rádovo tri celé 

sedemdesiatštyri percenta.  

To si asi každý dokáže spo číta ť, že nie sme ani 

schopní schváli ť to ľkoto materiálov, to sú ďalšie štyri 

zastupite ľstvá. 

Ja si myslím, že tá transparentnos ť a dobrá cena je 

v privom rade, je v prvom rade robená nie ani tým z naleckým 

posudkom, ale verejnou sú ťažou a po čtom uchádza čov. 

Pre m ňa ďaleko viac nebezpe čné je to, ke ď sa zú častní 

iba jeden uchádza č, ako ke ď to, ke ď je vyhlásená sú ťaž a sú 

tam dvaja, traja, štyria uchádza či. Vtedy máme zaru čené to, 

že skuto čne tá cena trhu je najviac priblížená reálu a je 

aj výhodná pre mesto. To nezaru čí ani ten samotný znalecký 

posudok. 

To, čo ja si z tohoto odnášam je v prvom rade to a že 

nebolo povedané a ani to tu neni. 

Alebo teda ešte vrátim k tomu navrhovanému uzneseni u 

z mestskej rady. Príde mi to, ako ten dvojkolový po stup, 

ako úplne zbyto čný. Pretože tak, jak bolo povedané. Prís ť 

do prvého kola so znaleckým posudkom a čaka ť na neúspešné 

rokovanie alebo na neúspešnú sú ťaž a potom s tým istým 

prís ť znova, to úplne stráca, pre m ňa nejaké rácio. Robí mi 

to iba ako starosti nejaké, že ideme dva krát sa ve nova ť 

tomu istému, dva krát vyhlasova ť sú ťaž. 
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Takže, hádam len to ľko, takže to uznesenie mestskej 

rady to osobne si dovolím nepodpori ť.  

A samozrejme podporujem aj to, že z h ľadiska 

marketingu by sme mali ďaleko viacej možno zapracova ť na 

tej prezentácii majetku, ktorý chceme odpredáva ť a ktorý je 

pre nás prebyto čný, aby samozrejme tí uchádza či mali 

možnosť sa aj dopredu na to pripravi ť, vzh ľadom k tomu, že 

od nich o čakávame cash. Tak asi len tak sumy milión a tak 

ďalej, ten investi čný zámer sa nerozhodujú zo d ňa na de ň. 

Toľko všetko. 

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: 

Ďakujem za slovo. 

No na poslaneckom grémiu som aj ja položila otázku,  či 

investori nebudú čaka ť práve na to druhé kolo ale nie 

naopak. 

Ten pozme ňujúci návrh Martina Borgu ľu dáva zmysel, 

pretože najprv pôjdeme pod ľa minimálnej ceny a znaleckého 

posudku. V prípade, že ten pozemok je lukratívny a bude o ň 

veľký záujem, tak sa prihlási ve ľa ú častníkov už v prvom 

kole. 
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V prípade, že to tak nie je a tá minimálna cena bud e 

vysoká, tak ideme do druhého kola, kde sa minimálna  cena 

nestanoví, kde teda necháme všetko na rozhodnutí tr hu. Tam 

sa cena vygeneruje a ak sa nám táto cena bude zda ť nízka, 

tak stále zastupite ľstvo môže im poveda ť že za ňu 

nepredáme. 

Takže ja nechápem, pre čo už o tom diskutujeme asi 

hodinu, pretože v kone čnom dôsledku, posledné rozhodnutie 

je na nás. A pokia ľ sa zhodneme na tom, že tá cena je 

nízka, ten pozemok si chceme necha ť, tak si ho necháme. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou pán poslanec  Borgu ľa. 

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

Ja som sa pôvodne chcel prihlási ť riadnym príspevkom 

na pána Nesrovnala, ale teraz to môžem doplni ť len 

faktickou. 

Nie len, že my neschválime ten predaj tu, ale v dru hom 

kole, predsa ke ď sa ich prihlási viacej, takých 

odvážlivcov, čo vy čkávali, tak v tom druhom kole, pod ľa 

našich zásad pôjdu do elektronickej aukcie. Čiže tam tá 

cena bude, bude, bude generovaná.  

Čiže to, to je jedno verifikovanie a následne teda t o 

ešte ide do zastupite ľstva, kde my sa stále môžme 
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rozhodnú ť, že nie, tento majetok je podhodnotený, treba 

vy čkať lepšiu situáciu, ako pán Hr čka povedal, kedy bude 

zasa konjunktúra v oblasti nehnute ľností a predáva ť vtedy. 

Čiže niekedy v roku 2700. 

Ďakujem. 

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. 

My tu troška rozprávame o tom marketingu a tak, ako  

keby tí investori boli nejakí idioti.  

Ja vám poviem, to sú inteligentní ľudia, ktorí majú 

taký preh ľad čo Bratislave patrí a magistrátu, čo patrí 

tomu, čo patrí hentomu. Čiže ke ď nejaký záujem  majú, 

ur čite sú schopní oslovi ť magistrát a vedia proste aký 

záujem o ten, o ten pozemok majú, majú. 

Ale viete, ke ď takéhoto investora pä ť krát odmietneme, 

stále zamietneme, zamietneme, troška prejde aj chu ť s takou 

firmou spolupracova ť. 

Proste, to je ve ľmi zložité ako že do investora, 

proste dneska peniaze hýbu svetom, neni ich  ve ľa a ta tým 

pádom, zase by som bol, asi ja som ten pravi čiar, ktorý 

podporuje tu rozvoj všetkého a ľavi čiari sú proti všetkému. 
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Ale naozaj, my nie sme len proti tomu, že existujú 

skuto čné investície. Súkromník tu potrebuje pätnás ť metrov, 

ktoré sú nám úplne zbyto čné a mne je úplne jedno, či na tom 

postavil plot, alebo nepostavil, lebo dneska nie sm e 

schopní, pod ľa zákona ani ke ď niekto čiernu stavbu postaví 

na úplne cudzom pozemku zlikvidova ť a nie, aby sme sa toho 

zbavili, že mu to predáme, ale proste my aj jemu bu deme 

robi ť problémy. 

My proste sme tu na to, aby sme ob čanom robili 

problémy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som vám iba tak pripomenul, že predávali sa 

pozemky okolo Incheby, Inchebe. Cena bola stanovená  

šes ťdesiatšes ť Eur. 

Teraz mal, bol návrh, ktorý bol stiahnutý, pozemky 

okolo Technopolu sa išli predáva ť Technopolu, cena bola 

päťdesiatjedna Eur. 

Napriek tomu, napríklad, pozemku okolo Čapajevovej, 

o ktorej Petržal čania vedia, tak tam bol znalecký posudok 

na tristodevä ťdesiatdevä ť Eur na meter štvorcový, pre vašu 

informáciu. 
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A teraz máte absolútnu pravdu, developeri a ve ľkí 

majetné, ve ľké majetné firmy majú ve ľmi dobrý preh ľad. 

Mňa však zaujíma, pre čo týmto predávame po pä ťdesiat, 

po šes ťdesiat a pre čo iným oby čajným, fyzickým osobám, 

predávame po dvestopä ťdesiat, po tristo?  

To znamená, že developer je chytrý a vie, že viac a ko 

päťdesiat, šes ťdesiat nezaplatí a oby čajný ob čan je hlúpi 

a musí zaplati ť tých dvestopä ťdesiat, tristo. 

Mali sme tu nieko ľko takých príkladov. 

Ako, to je ten problém, ktorý tu je, že nejak to ni e 

je rovnocenné a ešte sa dostaneme aj pri Bé-Vé-eS-k e 

k tomu, ako sa, ako sa rozlišuje medzi oby čajným ob čanom 

a ako sa rozlišuje medzi developerom. Jak my sme st rašne 

dobrý na developerov a jaký sme zlí na oby čajných ob čanov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dinuš. Faktická. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len sa chcem k tomu vyjadri ť, že už pán Hr čka 

spomenul, že bolo by fajn vedie ť ko ľko majetku vlastne toto 

mesto má  a ktoré je k dispozícii. 
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A veci typu, že však investor je inteligentní, vie si 

zisti ť kde je čo je lukratívne, atraktívne, ako to spomínal 

pán kolega predo mnou.  

A potom my sme ešte vlastne akože tuná proti ob čanom, 

to by som si tak celkom vyprosil, lebo ja zásadne t u 

nesedím proti ob čanom, práve naopak.  

A viem ako investori fungujú, aký spôsobom tla čia na 

úradníkov, aby oni to mali lukratívne a ob čan to mal čo 

najhoršie, takže pardon, ale tieto veci ja fakt si 

vyprosujem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán poslanec Nesrovnal chce reagova ť na pána 

Hanulíka. A potom Hanulík bude reagova ť na pripomienky ako 

poslanec na, ktoré boli na jeho adresu. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ešte raz to zhrniem, ten môj názor.  

Súčasný stav je taký, ke ď sa nám nepodarí preda ť 

v obchodnej sú ťaži za minimálnu cenu, tak kedyko ľvek môžme 

ad hoc rozhodnú ť, že túto nehnute ľnos ť predáme bez 

minimálnej ceny. To môžme kedyko ľvek spravi ť. 
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Vy navrhujete, aby sme to spravili plošne a dopredu , 

čo sa mne zdá netransparentné. A je to návod na špek uláciu 

a netransparentnos ť. A preto som proti tomu. 

Pretože ten problém, ktorý máte, ten môžme spravi ť, 

ten môžme vyrieši ť kedyko ľvek aj my teraz ad hoc 

v jednotlivých sú ťažiach.  

Ale nechcem to robi ť paušálne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hanulík reaguje na faktické poznámky n a 

svoju adresu. 

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

Áno.  

Prosím vás, ja aj keby som všetkému veril čo tu každý 

povie. Prosím vás, tu kolega Hr čka hovorí, tam je 

šes ťdesiatšes ť, tam tristo. 

Tie prenájmy, čo sme tu mali, ktoré sme neschválili, 

tam sa to jedná v stovkách za meter štvorcový na ro k 

prenájmu, ktorý má mesa čnú výpove ď. 

Prosím, my nechceme pomôc ť, my, nerozumiem, pre čo sme 

nie čo neprenajali? Chce to mestská časť, chce to ten 

živnostník, chcú to všetci. Len my sme proti. V tom  

prenájme my chýba tá logika, že nie čo hrozné spravíme. Ke ď, 

tak to o mesiac zrušíme. 
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Chýba mi to, že chceme pre tých ľudí  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Borgu ľa. 

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

Ja v podstate svojim riadnym príspevkom, by som chc el 

teraz reagova ť opä ť na pána Nesrovnala, lebo. On teraz 

povedal, že dá sa reagova ť ad hoc. Áno, dá sa. A my, možno 

rozhodova ť o jednotlivých prípadoch normálne zdravým 

rozumom a poveda ť tuto nie, tuto áno.  

Len ja sa bojím, že v tomto zastupite ľstve, alebo 

vôbec v celkovo v politike zdravý rozum nie vždy úp lne 

funguje. A špeciálne v prípadoch takých, ke ď sa nám blížia 

dva volebné roky. 

A toho roku sú na konci roku vúckarske vo ľby, budúci 

rok sú už teda riadne vo ľby do, komunálne, tieto naše.  

A, a ja si myslím, že, že toto môže ma ť výrazný vplyv 

na to, na to, že ke ď budeme rozhodova ť teda o jednotlivých 

prípadoch ad hoc, a ja teraz nehovorím, že Vy, pán 

Nesrovnal, naopak ja si myslím, že Vy nie, ale sú t u mnohí, 

ktorí budú ma ť chu ť zneužíva ť túto tému na to, aby si 

z toho vybíjali nejaký politický kapitál.  
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A, a tým pádom sa dostaneme do situácie, že neurobí me 

v tomto meste ni č, lebo nám jednoducho chýbajú zdroje. 

Á, ke ď to teraz rozhodneme plošne, ja si myslím, že 

to, návrh, ktorý som dával, je nie len transparentn ý, on je 

viac než transparentný. On, on, on, on ni č o nikoho 

nepripraví, len nám urobí reálny obraz.  

Tak sa môžme dosta ť do situácie, že naozaj toto mesto 

sa v ďaka predaju dubiózneho majetku dostane k nejakým 

zdrojom a môžme aj my ukáza ť výsledok nejaký. Lebo všetcia, 

čo tu sedíme, tak nie úmyselne sme sa ocitli v situá cii, že 

jednoducho, nemáme sa, sme, sme oby čajní údržbári. My 

nemáme z čoho financova ť momentálne rozvojové projekty 

a predpokladám, že toto všetko je snaha na to, aby sme tie 

peniaze našli. 

Bojím sa, že ke ď to plošne nevyriešime, tak ako vy 

nechcete, tak to už nevyriešime. 

Čiže pod ľa mňa toto je taká posledná príležitos ť na 

to, aby sme to urobili.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Ale ten návrh smeruje k tomu istému, čo ste dali. Tam 

tiež budeme rozhodova ť ad hoc. Vždycky tam bude rozhodova ť 

zastupite ľstvo. 

Tá Vaša námietka sa neuplat ňuje v tomto pretože tak 

isto, tak, tak či tak, tam bude musie ť rozhodnú ť 

zastupite ľstvo.  

Ja iba hovorím, že neotvárajme dvere špekuláciám.  

Neznižujme si latku našich povinností. A tou je 

predáva ť a zachováva ť hospodárnos ť. A nepoznám inú pre 

poslanca, ako je znalecký posudok.  

A ke ď sa to nepodarí, tak nech sa pá či, môžme 

rozhodova ť o inom postupe, ale nie dopredu sa zbavova ť 

tejto povinnosti a otvára ť dvere špekuláciám 

a netransparentnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ Gajarský chce zareagova ť na pána poslanca 

Borgu ľu. 

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

Jaj nie. Na pána Nesrovnala.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To nemôžte, to nemôžte. 

Pán poslanec Borgu ľa reaguje na faktickú. 

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

Okej. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Borgu ľa má slovo. 

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

Ja som sa snažil ten návrh naformulova ť tak, aby sme 

zabránili akýmko ľvek špekuláciám.  

Že v prvom kroku absolvuje presne ten proces tak, a ko 

to je.  

Znalecký posudok. Ja si prácu znalcov vážim, však o ni 

majú svoj zmysel, majú svoj, majú svoju kvalifikáci u tie 

znalecké posudky. Robia preto, lebo teda sú vyštudo vaný.  

Ale, ja hovorím o tom, že v druhom kroku. Pán 

poslanec, viete si Vy reálne predstavi ť, že v tomto 

zastupite ľstve budeme o nejakom, neviem pozemku, ktorý my 

nemáme ho ako využi ť, dva krát hlasova ť? Raz, raz, prvý 

krát, že teda po ďme znižova ť nejakú cenu, to tu bude 

hurhaj, ako, hurhaj. Pri čom sa možno ani nedostaneme 
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k tomu, že trh bude ma ť možnos ť generova ť nejakú reálnu 

cenu a tá reálna cena, v kone čnom dôsledku, by mohla by ť 

skoro blízka tej znaleckej. Ale my to budeme zabíja ť úplne 

v prvom kroku.  

Takto áno, súhlasím s Vami. My tu o tom tu budeme 

diskutova ť. A ja som rád, že tu o tom tu budeme diskutova ť. 

A môžme to kedyko ľvek zastavi ť, ke ď bude výrazne nižšia. 

Ale však koniec koncov, aj na župe sa nám to stáva,  že 

nevieme predáva ť za trhové ceny, ale možno vieme predáva ť 

za ceny, trh mínus, alebo nie trh,  nechcem poveda ť trh. 

Znalecké mínus pä ť percent. 

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 za slovo. 

Vyhlasujem sú ťaž bez minimálnej ceny. Mám vypracovaný 

aj znalecký posudok. Prebieha sú ťaž, nejaká cena sa 

vysú ťaží. Mám cenu sto. Ja neviem, znalecký posudok je n a 

stopä ťdesiat a prídem na mestské zastupite ľstvo, dám to 

pred vás, aby ste o tom rozhodli. Kde je tam priest or na 

špekulácie? 

Kde je tam priestor na špekulácie? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čo je tam netransparentné? 

Lebo tu stále nás obvi ňujete z netransparentnosti, ja 

vám fakt nerozumiem.  

Čo je na tom, ke ď dopredu všetci vedia, že to znalec 

ohodnotil na sto a ke ď sa sú ťaž uskuto ční, v čom je to 

netransparentné? V čom?  

(poznámka: v rokovacej hale je vrava) 

Znalecký posudok robíme ako odhad trhovej ceny, 

o ktorej znalec má vyhlási ť, že to je tá, za ktorú by sa to 

pravdepodobne predalo.  

A ke ď nám trh hovorí, že v pätnástich prípadoch, či 

v osemnástich sa to nepodarilo, tak asi je niekde c hyba. 

My ju vidíme v tom, že ten znalec to hodnotí na tút o 

zlú dobu vysoko. Má na to kritériá, pe čiatku, všetci 

chápeme a chceme sa toho trhu opýta ť, že prosím vás, ko ľko 

to teda je?  Bez toho, že by sme sa dopredu zaviaza li, že 

to pod ten znalecký posudok predáme. Nikto to tu ne povedal. 

Ani to nechceme.  

V každom jednotlivom prípade, to povedzte, a my môž me 

poveda ť či vám odporú čame ten predaj.  

Keď znalec povedal sto a trh vygeneruje osemdesiat, 

tak tam bude podpis riadite ľa, že odporú ča preda ť. A môžte 

ho t ĺcť po hlave, že ako to. Však je to nízka cena. A vy 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 473 

môžte rozhodnú ť, že nepredáme. Aby sme si v tomto urobili 

pravidlá. 

Aj my chceme predáva ť hospodárne. Teraz nepredávame 

vôbec. Vôbec. Čiže, ako, v tom to je. 

A už len informáciu, ktorú vám chce da ť vedúci k tomu 

zoznamu majetku. Pretože majetok máme na internete.  

Pán vedúci, prosím, keby ste sa vyjadrili k tomu 

majetku. Potom dám priestor na faktické poznámky. 

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

nehnute ľností: 

Majetok mesta bol spracovaný rok dozadu a bol 

súčasťou, myslím, nejakého informatívneho materiálu. Ja s om 

tu nebol. Všetci ste ho dostali na céde čkách, pokia ľ viem. 

A dneska visí na web stránke.  

Predpokladám, pán Hr čka to má vymakané, ur čite ho 

nájde, ve ľmi rýchlo. 

Je tam. Stále tam je. A bude tam, tak ako sme sa 

zaviazali. Čiže ktoko ľvek, kedyko ľvek k majetku mesta má 

prístup. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, ešte jednu faktickú vám poviem. 

Mesto, pod ľa majet, materiálu, ktorý sme vám dávali 

teraz alebo, myslím, pred mesiacom, má majetok 
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šes ťdesiatštyri kilometrov štvorcových v tomto meste pa trí 

mestu. Tristoosemdesiat kilometrov je rozloha mesta , 

šes ťdesiatštyri kilometrov štvorcových patrí mestu 

Bratislava. To je zhruba jedna šestina. 

Za uplynulý rok sme dokázali zapísa ť do vlastníctva 

mesta ďalšie pozemky vo vä čšom rozsahu než sme predali. 

Čiže my sme o žiadne pozemky neprišli, z h ľadiska rozsahu.  

Vyzerá to, ako perpetum mobile, nie je to perpetum 

mobile. Sú tu opustené pozemky, sú tu rôzne možnost i ako 

mesto môže prís ť k pozemkom. 

Správa, ktorú sme vám predložili, je hospodárna. 

Usilujeme o tie zápisy, rozširujeme majetok mesta a  snažíme 

sa ho spolu s vami predáva ť hospodárne. A h ľadáme cestu ako 

na to. A sme sklamaní z toho, že ten trh nereaguje,  pretože 

žijeme v zlej dobe a pokúšame sa to nejako vymyslie ť. 

Ni č viac iné tu nerobíme. Ni č netransparentné na tom 

nie je. Od za čiatku všetci budú vedie ť, ako to hodnotil 

znalec a na konci d ňa tu spolu budeme rozhodova ť, či za tú, 

alebo onú cenu predáme. 

Ale nedarí sa nám žiadne sú ťaže. Čiže akoby sa 

potieral trhovo ten princíp, ktorý bol zavedený do zákona, 

lebo sa špekulovalo. V dobrých časoch sa špekulovalo. To 

skon čilo a teraz chceme sú ťaže, ale nedarí sa nám ich 

organizova ť, lebo sa do nich nikto nehlási.  

Prosím, dve faktické poznámky, pani námestní čka 

Kimerlingová, ako prvá. Nech sa pá či. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Chcem reagova ť na to, čo pán primátor, ste Vy 

hovorili, že čo je to vlastne znalecký posudok. 

No, môžeme to zobra ť aj z tej druhej strany. Že 

znalecký posudok nám vlastne avizuje akú hodnotu má  ten 

majetok, ktorý predávame.  

A, a tým pádom si musia poslanci uvedomi ť, že ak 

naozaj ideme pod ten znalecký posudok, tak predávam e 

majetok pod cenu.  

A to je to, na čo stále poslanci upozor ňujú, že toto 

sa nám teda nepá či. A že pokúsme sa najprv preda ť ten 

majetok v tej hodnote ako bol súdnym znalcom ohodno tený 

a teda, až v druhom kole po ďme s tým, že spustíme z ceny, 

pretože naozaj my ve ľmi potrebujeme peniaze do rozpo čtu, 

ale ani sa len nepokúšajme preda ť ho hne ď v prvom kole pod 

hodnotu. 

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 má faktickú. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Pán námestník Budaj, prosím Vás, povedzte mi, ak te da 

Vy podporujete tento návrh, či to nevytvára priestor pre 

lobing a korupciu pre toho, povedzme , znalecký pos udok je 

sto, niekto navrhne osemdesiat. Nemá priestor potom  lobova ť 

tu medzi poslancami a neviem kde, aby sme mu to za tých 

osemdesiat dali? 

Veľmi ste kritizovali predaj pozemkov pod PKO, tam to 

nebolo pod pod znaleckú, pod znalecký posudok. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

V tom čase to nebolo pod znalecký posudok, v tom čase 

to bolo, že zo siedmym to dali jednému bez sú ťaže. 

Takto to tu bolo, pane. Takto to tu bolo a my sme t u 

spolu sedeli a zažili sme to. 

Takže, taká bola vtedy bola doba. Vtedy sedem 

záujemcov sa hlásilo a mesto povedalo tento. Pre čo? O tom 

nechcem špekulova ť, ale sú o tom legendy v tomto meste. Že 

kto, čo sa to získal a čo za to dostal. 

Pán poslanec Borgu ľa má faktickú. 

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

Ďakujem pekne. 

Pani viceprimátorka, pripisujem to únave po dvojd ňovom 

zastupite ľstve, ale presne to, čo Vy hovoríte, ja som 

navrhol.  
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Že v prvom kole po ďme za znalecký, to je ten 

pozmeňovací návrh, ktorý je podaný. V prvom kole po ďme za 

znaleckú cenu, za znaleckú cenu. V druhom kole bez ceny. 

Potom, čo pôjdeme bez ceny, kde bude len informatívne 

uvedená, dáme, pôjde to do elektoronickej aukcie. 

Elektronická aukcia vygeneruje nejakú cenu a po 

elektronickej aukcii to príde sem do zastupite ľstva a stále 

sa môžme rozhodnú ť či to je dostato čné alebo nedostato čné. 

Presne tak, jak ste to Vy povedali, myslím, že ešte  

dokonca viac. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán posla, pán námestník Budaj chce reagova ť na moje 

vystúpenie. Nech sa pá či. 

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

Potom nie.  

Tak vyzval ma pán poslanec, čiže musím sa prihlási ť 

osobitne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno. 

Pán posla, pán poslanec Kor ček chce reagova ť 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa chcel len zapoji ť do tej diskusie, ke ď 

niekto spomínal a o tých legendách. 

Ja si napríklad pamätám, ke ď sa predávali pozemky 

v mestskej časti Petržalka, tak od starostu, ktorý bol 

v predchádzajúcom volebnom období tam starosta, pri šiel 

taký súhlas, že z jednej, zo siedmich záujemcov pod poroval 

iba jedného. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Uhm. Lebo neboli žiadne sú ťaže, pán poslanec. 

Pán námestník Budaj sa hlási. 

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

Ja by som nechcel, pán Len č, o tom PKO už to ľko, to ľko 

hovori ť. 

Áno, máte pravdu, že dnes je ťažšie preda ť pozemok, 

než vtedy. Vtedy boli ve ľký, ve ľký záujem. Bola 

konjunktúra. Mesto malo ma ť dnes takú rezervu,  že by sme 

ľahšie prežili tú krízu a nemuseli zvyšova ť rôzne poplatky. 

PKO sa predalo bez sú ťaže a polovica ceny bola 

odložená bezúro čne na desa ť rokov s tou podmienkou, že 
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kupujúci ešte získal od mesta bez sú ťaže zákazku, ktorú do 

dnes nezrealizoval.  

Čiže tam bolo nieko ľko bonusov, ktoré neboli etické, 

ale v tej dobe, v tej dobe ich umož ňoval zákon a naš ťastie 

už s takýmito prípadmi sa, sa hádam nestretáme. Čiže tu by 

som považoval za pozitívne. 

A za druhé znovu. Pýtali ste sa čo hovorím o tom 

predaji a lobovaní medzi poslancami.  

No, ale ve ď tu prebiehajú takéto predaje. A to sú tie 

osobitné zretele, o ktorých hovorím. To sú priame p redaje, 

kde sa obchádza zákon.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec... 

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

Za druhé chcem doda ť, pokia ľ ide  o ten proces ako 

beží dnes pri sú ťažiach. Teraz dajme za, za zátvorku tie 

priame pre, tie osobitné zretele. 

Pokia ľ ide o sú ťaže, tak proste beží proces tak, že 

nám sa predloží majetok a znalecký posudok. Nemáme kupca, 

nevieme o čom je trh a mali by sme vedie ť, že znalecký 

posudok je odhad predpokladanej trhovej ceny, ak je  

záujemca. 
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Viete, môžte ma ť pole v Dúbravke, výbornej pôdy, celé 

hektáre, ale, môžte ma ť na neho fantastický odhad, úplne 

reálny, ceny, ale vy nenájdete v tejto dobe celé ro ky 

záujemcu a vaša situácia potom záleží a váš predaj záleží 

od toho, či to musíte preda ť, alebo nie. 

Tam, kde smeruje pána Kolka, ktorý bol, Koleka, kto rý 

bol viacerými podporený a čo by, čo vlastne by v istom 

zmysle aj mesto chce robi ť, robí, ale malo by to robi ť 

systematickejšie, aby o tom ľudia vedeli, je to, že mesto 

môže mať na trhu ponúknutý ve ľký objem majetku bez časového 

obmedzenia, bez neustáleho cirkusovania tuná, kde m y 

licitujeme potom tie znalecké posudky dokonca a pre dvádzajú 

sa niektorí, ke ď majú práve takú chví ľu, s tým že oni ten 

majetok dajú drahšie. No ale, stále je to hra bez t ej 

druhej strany.  

Trh je v tomto prípade naozaj jediným kritérium, 

kritériom aj znaleckých odhadov. Žiaden znalec Vám predsa 

nedá garanciu, že za to sa to predá. On len hovorí,  že za 

to sa to predáva. Ak je zrovna záujemca. Ak nie je 

záujemca, ani ten najcennejší pozemok nemá ceny. 

Ale mesto má tú výhodu, že nemusí ho vždy preda ť pod 

cenu. Na to sme tu my. A to je aj to, tá výhoda ve ľkého 

subjektu.  

Pán Len č, keby mal hektáre v Dúbravke alebo v Ra či, 

alebo Ján Budaj keby mal, tak môže sa  ocitnú ť v situácii, 

že ich predá pod cenu, lebo jednoducho jeho rodina to 

potrebuje.  
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Mesto by malo ma ť tú šancu naozaj predáva ť práve to, 

o čo sa kupec nájde. Nie robi ť výpredaj partiový a tretí 

raz núka ť, že prosím Vás, tak už po dvadsa ť Eur si to 

vezmite a tak ďalej.  

No ale v tomto zmysle, páni, ten proces trhovej, 

trhovej sú ťaže, ktorú práve riadite ľ spomína, nie je na 

prekážku.  

A ak teda je toto zastupite ľstvo prelobovate ľné, tak 

obávam sa, že či v prvom kole, v druhom kole alebo v akom 

kole, pán Len č, potom je to len etika jednotlivca 

a prípadne vedenia tých strán, či to strpia a ako, ako 

s tým naložíme všetci. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tri faktické poznámky.  

Pán poslanec Nesrovnal. 

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

Tá otázka pána Len ča bola, pán Budaj, či schva ľujete 

predávanie majetku mesta pod cenu aj napriek riziku  

lobizmu. A Vaša odpove ď je teda, že áno, to je, (poznámka: 

nezrozumite ľné slovo), taký je život, pretože investori 

rozhodujú a lobizmus je aj tak.  

To je Vaša odpove ď teda, hej? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Kríž, faktická. 

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán námestník vo svojom vystúpení povedal, aspo ň jak 

som to dobre pochopil, že je tu prax, kedy sa zneuž íva 

zákon, obchádza zákon tým, že sú osobitné zretele. 

No ja som taký pocit doteraz nemal. Toto by mi naoz aj 

prekážalo. Ak taký, také podozrenie existuje, treba  poveda ť 

veľmi nahlas, otvorene. Prípadne poda ť tresné oznámenie. 

Ak naozaj má, máte, alebo máš pocit, že sa obchádza  

inštitút osobitného zrete ľa. 

Podľa môjho názoru sa doteraz ako osobitným zrete ľom 

podávali, predávali majetky pod budovami, ktoré, kt oré iný 

človek nemôže kúpi ť, len ten, ktorý tam tú budovu má. Lebo 

je nelogické to preda ť druhému cez sú ťaž. 

Čiže, ak niekto má pocit, že sa takto obchádza zákon  

alebo že sa obchádza, tak by to malo by ť jasne stanovené, 

kde? Ja som ten pocit nemal.  

Čiže nekriminalizujeme toto zastupite ľstvo, neskúšajme 

robi ť z tých poslancov vä čších lumpov, ako (poznámka: 

smiech v sále) sú. (poznámka: ve ľký smiech v sále) 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán, pán poslanec Kor ček. Pán poslanec Kor ček. 

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

Ďakujem za, ďakujem za slovo. 

No viete, ve ľmi ťažko spravíte nejakú sú ťaž, ke ď je 

sedem záujemcov a starosta povie, že to len ten kon krétny 

jeden záujemca môže dosta ť, lebo len ten má predchádzajúci 

súhlas. A na pripomienku, že pre čo ten konkrétny, povie, že 

on sa stretol so všetkými, ale len ten projekt, kto rý ten 

konkrétny navrhuje mu vyhovuje. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj reaguje na faktické poznámky. 

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

Myslím, že ten pobavený smiech poslancov bol najlep ší 

komentár, pán Kríž. Toto by som lepšie nepovedal, a le 

(poznámka: smiech v sále) ja teda bránim poslanecký  zbor 

a netvrdím, že sú to lumpi. Vôbec nie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalšia prihlásená, pani námestní čka Kimerlingová. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja nechcem dlho zdržiava ť, ja som len potrebovala 

reagova ť na kolegu Borgu ľu a v tých, v rámci faktických 

pripomienok sa to nedalo. 

Pán kolega, ja oce ňujem to, čo ste Vy navrhli akurát 

Vy ste tu neboli od samého za čiatku. Pretože úplne na 

začiatku, ke ď sme za čali rokova ť, to bola naša prvá 

požiadavka.  

Len teda náš materiál pripravený hovorí o nie čom inom 

a pán, pán primátor nás tu presvied ča, že nemá zmysel ís ť 

do toho, že v prvom kole ponúka ť so znaleckou cenou.  

Takže, to som Vám chcela poveda ť, že trošku ste Vy 

nezachytili ten za čiatok, ako sa za čala diskusia, lebo Vy 

ste prišli neskôr. Ja som si to všimla. 

A kolega, kolega Kríž, tomu by som chcela poveda ť, že 

zastavaná plocha vlastníkovi budovy sa predáva pod ľa iného 

paragrafu a nemusí to ís ť osobitným zrete ľom. 

Osobitný zrete ľ, ale teda naozaj musí by ť odôvodnený 

a zvy čajne tam tie argumenty sú. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dve faktické poznámky. 

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

Pani viceprimátorka, ďakujem za, áno je to tak, ako 

hovoríte, prišiel som chví ľu neskôr, čiže naozaj som ten 

začiatok nezachytil. A možno, možno dobre, lebo teraz máme 

rovnaký návrh a ja budem ve ľmi rád, ke ď ho, ja som ho 

predložil síce ako sám, ale sta čí aby ste sa pod ten návrh 

podpísali aj Vy a predkladáme ho spolu a možno získ ame o to 

ľahšie vä čšinu a o to ľahšie prejde. 

Čiže vyzývam Vás, po ďte sa , ke ď s tým súhlasíte, 

poďte sa pod to podpísa ť, predložte to spolu so mnou.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka na pani námestní čku. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som chcel presne chcel poveda ť to isté, že osobitný 

zrete ľ znamená, že sa nepredáva pod budovou pozemky 

a v okolí, lebo na to je špeciálne ten zákon ur čený.  

To , že sa niekto nestretol, že sa špekuluje pri 

osobitných zrete ľoch. Kolega Kríž, m ňa by, m ňa to udivuje, 

pretože napríklad predaj okolo Technopolu, keby sme  predali 

chodníky a zlikvidovali dvanás ťtisíc metrov štvorcových 

súvislú parcelu. A predávali by sme to po pä ťdesiat Eur na 

meter štvorcový. A má to ešte aj takú inú dohru, ak o ako 
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nám daná firma potom v Petržalke dopláca nejakú časť z ceny 

a podobne.  

Tak asi tam nejaké špekulavania a vymýš ľanie bolo. 

A sved čí o tom aj to, že to bolo štyri krát navrhnuté. 

Jedenkrát to neprešlo a tak ďalej. ˇ 

Čiže myslím si, že tie osobitné zretele a prípadov, 

kedy tie osobitné zretele boli naozaj ve ľmi špekulatívne tu 

sú a myslím si, že tá obava pri tom je oprávnená. V  mojom 

prípade ur čite. 

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: 

No, my sme na pôde zastupite ľstva hlavného mesta. Pán 

kolega Hr čka otvára prípad,  z Petržalky, kde som ja 

hlasoval proti. Tam si to vyriešme úplne inde.  

Ale ja som nadviazal na to, čo povedala pani 

námestní čka. Ona má stopercentnú pravdu. Osobitný zrete ľ, 

ja som nezachytil, že tu, by bolo nejaké podozrenie , že bol 

zneužitý. 

Toto som chcel poveda ť. Nebu ďme pápežskejší ako pápež. 

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 Hanulík. 

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

Ja by som, troška ma predbehol môj prere čník, žiadne 

chodníky v Petržalke som ja nepredával, ani by som 

nepredal. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Zdá sa, že sme vy čerpali diskusiu, ktorá trvala hodinu 

štrnás ť minút. A je tu čas na to, aby sme pristúpili ku 

rozhodovaniu. 

Uzatváram teda možnos ť prihlási ť sa.  

Pán riadite ľ, ak chcete ešte závere čné slovo ako 

predkladate ľ, alebo dáme priestor pre návrhovú komisiu? 

Takže, riadite ľ magistrátu má závere čné slovo,  

Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

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

Ja tým poslancom, ktorí chápu ten proces, ktorý 

navrhujeme, by som ve ľmi chcel po ďakova ť za podporu aj za 

ich vyjadrenia v rámci diskusie. 
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Myslím si, že chápu celkový ten proces, chápu to, ž e 

my sa snažíme hospodárne a transparentne naklada ť 

s majetkom a že tento proces nám umož ňuje by ť hospodárni, 

transparentní ale aj flexibilní časovo na to, aby sme 

dosiahli to, čo máme dosiahnu ť. 

Ja im ve ľmi pekne ďakujem za ich podporu a dúfam, že 

sa k nim pridajú aj ostatní poslanci pri hlasovaní.  

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže teraz dáme priestor pre návrhovú komisiu. Nec h 

sa pá či, pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Máme tu návrh, jeden pozme ňujúci, od pána Borgu ľu. 

A síce v bode dva časť zrušuje, chce zmeni ť, nahradi ť tým 

textom alebo doplni ť tým textom, ktorý pre čítal. 

Neviem, či po takej dlhej diskusie, či ste si to 

zapamätali, či vám to mám pre číta ť, alebo... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pre číta ť, pre číta ť, je to lepšie ke ď to pre čítate, 

pani predsední čka, aby každý vedel o čom budeme hlasova ť.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže čítam. Zmeni ť text v bode dva, text uvedený 

v bode 5.1 v časti 5 Podmienky obchodných verejných sú ťaží 

v uznesení mestského zastupite ľstva číslo 908/2010 zo d ňa 

25. 2. 2010 nasledovne: Minimálna kúpna cena bude u vedená 

v osobitne schválenom uznesení a pokia ľ ide o obchodnú 

verejnú sú ťaž, ktorá je vyhlásená po prvý krát, bude 

stanovená znaleckým posudkom. V prípade, že obchodn á 

verejná sú ťaž sa ide vyhlasova ť opakovane, minimálna kúpna 

cena sa stanovova ť nebude, len informatívne uvádza ť.  

Koniec citátu. 

O tomto by sme mali hlasova ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, budeme hlasova ť o pozme ňujúcom návrhu pána 

poslanca Borgu ľu, ktorého znenie ste práve teraz po čuli. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Zdá sa, že sme našli riešenie, v ďaka spolupráci pána 

poslanca Borgu ľu s pani námestní čkou. 

Štyridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali. 

Prijali sme platné rozhodnutie. 
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Pani predsední čka, treba ešte nie čo rozhodnú ť v tejto 

veci? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Áno, lebo tu máme ešte dva body, o ktorých sme 

nehlasovali.  

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: 

Ten prvý bod je berie na vedomie a ten tretí schva ľuje 

zmenu uznesenia a tak ďalej. V tom texte pôvodnom, čo sme 

mali. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

My sme len zmenili text. Rozumiem. Čiže teraz budeme 

hlasova ť o uznesení ako celku, s tou zmenou, ktorú pán 

poslanec vlastne navrhol. On zmenil jadro toho text u, ale 

my musíme schváli ť uznesenie ako celok. 

Čiže, prosím, budeme hlasova ť o uznesení ako celku 

tak, ako to teraz uviedla pani predsední čka návrhovej 

komisie. 
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Nech sa pá či. Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ťdva hlasovalo za, nikto nebol proti, siedmi sa 

zdržali hlasovania, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že sme uzavreli tento bod prijatím 

platného uznesenia. 

 

 

BOD 37 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 

ZVEREJNENIA ZÁMERU – PONUKOVÉHO 

KONANIA NA PRENÁJOM POŽIČOVNE 

VODNÝCH PLAVIDIEL V AREÁLI ZDRAVIA 

ZLATÉ PIESKY A ČASTI POZEMKOV V 

AREÁLI ZDRAVIA ZLATÉ PIESKY, 

DETSKÉHO AREÁLU VEĽKÝ DRAŽDIAK, 

KÚPALISKA ROSNIČKA, DELFÍN, LAMA Č, 

RAČA, KRAS ŇANY, A TEHELNÉ POLE NA 

LETNÚ SEZÓNU 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A môžme prikro či ť k rokovaniu o bode číslo 

tridsa ťsedem. To je Návrh na schválenie podmienok 

zverejnenia zámeru – ponukového konania na prenájom  

poži čovne vodných plavidiel v Areáli Zlaté piesky a časti 

pozemkov v Areáli Zlaté piesky, ale areáli Draždiak u, 
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Kúpaliska Rosni čka a ďalších vymenovaných v materiáli na 

letnú sezónu 2013 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál.  

Nech sa pá či. 

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

Môžem iba v krátkosti. Ide o ponukové konanie, teda  

schválenie podmienok na ponukové konanie. Tie podmi enky sú 

uvedené všetky na strane, strane pä ť.  

To je všetko. Ďakujem 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. 

Nikto sa do nej neprihlásil. 

Predsa len prihlásil. Pán poslanec Len č. Nech sa Vám 

páči. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja položím otázku, ktorú som položil už pánovi 

riadite ľovi Chynoranskému. Ale samozrejme, že on mi na to, 

na to nevie, nevedel odpoveda ť, pretože on reprezentuje 

organizáciu, ktorej je riadite ľom. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 493 

Ja sa pýtam, či iné mestské organizácie takýmto 

a podobným spôsobom rôzne zariadenia v areáloch, kt oré majú 

v majetku, alebo ktoré sú im zverené. Lebo neeviduj em, že 

by sme tu nie čo schva ľovali pre neviem, Mestské lesy, 

Zoologickú záhradu alebo, alebo neviem čo. 

Pán Chynoranský to tu poctivo predkladá, ale 

neevidujem tie iné. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, na to by som ja odpovedal, pretože sm e 

dali pokyn všetkým riadite ľom, že pokia ľ chcú prenajíma ť 

nie čo, čo je viac ako desa ť dní v mesiaci, zákon hovorí, že 

o tom môže rozhodnú ť len zastupite ľstvo. 

Čiže ten pokyn je jasný. 

Proste, ke ď je to do desa ť dní v mesiaci, tak ten 

prenájom môže schváli ť riadite ľ organizácie priamo. Myslím, 

že to máme napísané aj v zásadách hospodárenia, kto ré sme 

schválili v decembri, myslím roku dvetisícjedenás ť, či 

dvanás ť? Dvanás ť. Alebo jedenás ť, dokonca.  

Proste máme na to zásady. Každého riadite ľa sa to 

týka. Pokia ľ tu nepredložili veci, tak zrejme takéto nájmy 

alebo, alebo iné, iné súvislosti proste nerobili. 

Pán poslanec, nech sa pá či, faktická poznámka. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 494 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Nechcem sa nikoho nejako osobne dotýka ť, ale, ale  bol 

som v rámci, v rámci d ňa otvorených dverí bratislavskej 

samosprávy v zoologickej záhrade. A teda tam som vi del 

takých zariadení dos ť.  

Ja neviem či to bolo iba na desa ť dní prenajaté, ale 

nezdalo sa mi to celkom.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ak budete ma ť nejaké konkrétne podnety, 

dajte smerom k nám nejakú bu ď interpeláciu alebo žiados ť.  

Ľahko to preveríme. Pani riadite ľka nám musí preukáza ť 

akým spôsobom prišli tie zmluvy na svet. Kedy boli 

schválené, v akom čase, na akú dobu. Viete, že povedzme 

stánky v zoologickej fungujú ur čite viac ako štyri roky, od 

kedy ten zákon je ú činný, že máme robi ť sú ťaže a máme to 

schva ľova ť v zastupite ľstve. 

Predtým sa to robilo napriamo, robil to  riadite ľ. Ak 

je tá zmluva na čas neur čitý, asi by to nikomu neprekážalo, 

kto znamená, je tam výpovedná doba tri mesiace.  

Ak by to ale bolo robené po roku 2009, tak už by to  

bolo v rozpore so zákonom o majetku obcí.  

Čiže ak máte takéto otázky, my to radi preveríme. 

Ja verím pevne, že každý riadite ľ rozumie, aké zásady 

hospodárenia sme tu schválili a že postupuje pod ľa nich. 
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Konštatujem, že k samotnému materiálu otázky neboli . 

Uzatváram teda možnos ť sa prihlási ť. 

Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje podmienky zverejnenia zámeru a tak ďalej pod ľa 

textu. 

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 ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 38 INFORMÁCIA O STAVE SÚDNEHO SPORU 

TÝKAJÚCEHO SA VYSPORIADANIA 

PODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA POZEMKU 

A BYTOVÉHO DOMU NA JEDLÍKOVEJ ULICI 

Č. 4 V BRATISLAVE  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Tridsa ťosmi čka je Informácia o stave súdneho sporu 

týkajúceho sa vysporiadania podielového spoluvlastn íctva 

pozemku a bytového domu na Jedlíkovej číslo 4. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bol zaradený osobitným, osobitným 

hlasovaním, ke ďže nebol na komisiách. 

Ide vlastne o schválenie zmeny rozpo čtu hlavného mesta 

na rok 2013. Ide o zvýšenie kapitálových príjmov o 211 

tisíc, zvýšenie bežných výdavkov o 211tisíc v podpr ograme 

prvku 5.5.2 na Správu nehnute ľností a zníženie prebytku 

o 211 tisíc a následne zníženie schodku kapitálovéh o 

rozpo čtu na 211 tisíc. 

Ide o súdny spor, kde v podstate nám bolo aj 

vyplatených, myslím, tých 211 tisíc, s tým, že my i deme 

ďalej, teda by sme chceli žiada ť o primeranú náhradu vo 

výške 432.733 celá 16 Eur. 
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu. Ako prvý sa do nej hlási pán 

poslanec  Šov čík. 

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

Vážený pán primátor, spôsob, akým prebieha tento sú dny 

spor ja považujem za škadál. 

Ja som zástanca vyporiadavania spoluvlastníckych 

podielov tohto mesta, hlavne ke ď sme s niekým vlastníkom na 

polovicu. To znamená, že nikto z nás nemá vä čšinu. Ale 

teda, aby súd rozhodol vyporiadanie spoluvlastníctv a v dome 

na Jedlíkovej 4, kde je pä ť bytov za 211 tisíc, to je pre 

mňa škandál. Za 211 tisíc Eur si nekúpite v tom dome ani 

jeden byt. 

A preto si myslím, že mesto Bratislava malo, pretož e 

keď niekto ide na súd na vysporiadanie spoluvlastníctv a, 

tak sudca môže rozhodnú ť ake, rôznymi formami to 

vysporiadanie. Mesto Bratislava malo žiada ť, by to 

vysporiadanie spoluvlastníctva bolo tým spôsobom, ž e my 

kúpime tú polovicu za 211 tisíc, aby sme pomohli tý m piatim 

nájomníkom v tom dome. Ve ď toto je, to je absurdné. 
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A teraz, naše riešenie je, že zaplatíme ďalších 25 

tisíc my, 25 tisíc mestská časť aby sme sa domohli, že si 

vysporiadame to spolulastníctvo za 432 tisíc. 

No tak ja vám poviem, aj za 432 tisíc by som kúpil tú 

polovicu domu. Lebo opakujem, za 420 (poznámka: re čník sa 

opravil), 432tisíc si možno kúpim jeden a pol bytu v tom 

dome za trhových podmienok.  

To je proste pre m ňa úplne absurdná cesta a myslím si, 

že mesto v tomto súdnom procese zlyhalo a preto by ma 

zaujímalo, že kto zastupoval mesto v tomto súdnom s pore 

a kto ak, s akým mandátom ten doty čný úradník, ke ď 

zastupuje, alebo teda ten právnik z magistrátu ke ď ide na 

takýto súdny, že kto mu vlastne dáva mandát, ako sa  on má 

na tomto pojednávaní vyjadrova ť, alebo ako má vlastne 

zastupova ť záujmy mesta. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Pán riadite ľ, na to budete musie ť zrejme reagova ť Vy, 

akým spôsobom to prebiehalo, možno pán vedúci oddel enia. 

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

Tam bol, ešte na za čiatku v zastupovaní pán, je to aj 

v materiáloch, pán doktor Kurá ň. Čo sa týka zastupovania 

mesta, ale možno čo sa týka tej histórie, alebo toho 

priechodu celého by som dal slovo vedúcemu oddeleni a. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán vedúci, nech sa pá či. 

Ing. Ivan   K r i š t o f ,  vedúci správy nehnute ľností: 

Ja neviem Vám teraz zareagova ť, ktorá pracovní čka 

zastupovala konkrétne v tomto súdnom spore, ale my v tom 

súdom spore chceme ďalej pokra čova ť a tak isto to pokladáme 

za nízku cenu. Takže preto chceme zaplati ť tých 25 tisíc, 

chceme sa odvola ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán poslanec Šov čík, faktická. 

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

Chcete mi poveda ť, že vo februári 2013 v tomto súdnom 

spore nás zastupoval pán doktor Kurá ň? To asi nie.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Nie. 

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

Nie, nie, nie. V roku 2013 nie samozrejme. Zistíme,  

dáme Vám vedie ť. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán poslanec pokra čujeme v spore, ktorý sa za čal, ke ď 

tam úradoval pán doktor Kurá ň a zastupoval záujmy hlavného 

mesta a zrejme tú formuláciu toho súdneho sporu, tá  sa nám 

hodila vtedy, ke ď sa to za čalo rieši ť na súde.  

To znamená v tom čase sa otvorila otázka, že ako 

a žaluje nás tá druhá strana, ktorá  chce s nami 

vysporiada ť veci a ona dala návrh a my sme možno žiadny 

návrh nedali.  

Čiže súdny spor sa vedie stále v tom istom tóne. Ale  

preto, lebo sa za čal ešte v roku dvetisíc neviem ko ľko 

devä ť alebo desa ť. 

Pán poslanec Šov čík. 

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

Pán primátor, ja som hlboko o tom presved čený, že keby 

sme nájomcom, v tom dome, tých piatich bytov, dali ponuku, 

aby sa na tých 211 tisíc poskladali oni, som presve dčený, 

že by to urobili. Rovnako ako to robíme v iných pod ielových 

domoch.  

Ja viem, že to je len nejaké dedi čstvo, ale to proste, 

toto nemôže by ť cesta. Že tuto mesto príde o polovicu domu 

na Jedlíkovej 4 za 211 tisíc Euro. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

No my o ňho práve nechceme prís ť. 

To znamená, že žiadame vás, aby sme mohli pokra čova ť 

v tom súdnom spore a môžme poda ť nový petit a poveda ť, že 

chceme si tie, ten, tú druhú polovicu domu kúpi ť my, za tú 

cenu, ktorú nám súd ponúka. 

Pretože je to vo verejnom záujme, chránime záujmy 

nájomníkov, myslím, že by sme mali podstatne viacej  

dôvodov, ako súkromný záujem toho partnera, ktorý j e na 

druhej strane. 

A otázka je, či máme pokra čova ť, alebo sa spokojíme s 

tým, že je rozhodnuté, o tom tu teraz hovoríme. V s pore 

o tom ako bol definovaný už dávnejšie. 

Ing. Ivan   K r i š t o f ,  vedúci správy nehnute ľností: 

A my sme, my sme proti tej cene samozrejme namietal i, 

ale súd nám nevyhovel. Čiže Vaše otázky sú legitímne, 

správne a dobré, ale asi nie smerom k nám. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Smerom k nám je legitímna otázka ako sme postavili my 

požiadavku mesta. Ak sme zistili, že súdny spor je vedený 

v tomto tóne mali sme poda ť vlastný protinávrh, ktorý by 

znel, že my chceme vysporiada ť a kúpi ť z našej strany. 
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Rozumel som to tak správne, pán poslanec? 

A myslím si, že to ešte stále môžme urobi ť. To znamená 

zaplati ť teraz, odloži ť, alebo pokra čova ť v tom spore 

a oznámi ť sudcovi, že my sme pripravení za tú nízku cenu, 

relatívne nízku cenu ten dom, tú druhú polovicu kúp i ť 

a vysporiada ť v prospech vlastníkov. Lebo to by bola cesta  

ako by sme to vedeli urobi ť. 

Pán poslanec Osuský chce faktickú, potom pán vedúci . 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Len ve ľmi stru čne.  

Nejaké podobné precedensy existujú a myslím si, že je 

našou normálnou povinnos ťou to tým ľuďom urobi ť. 

Zhodou okolností tá fotografia kon čí vpravo asi desa ť 

metrov od obloka, za ktorým som pä ťdesiat rokov žil 

a o ktorý som prišiel práve na základe zlého alebo nie 

celkom korektného rozhodnutia kolektívneho orgánu. Takže 

mám hlboké porozumenie pre ľudí, o ktorých ide.  

A presne ako povedal kolega Šov čík, som hlboko 

presved čený, že by tí ľudia ve ľmi radi pozbierali svoje 

prostriedky a postavili sa k tej polovi čke kladne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pán vedúci, nech sa pá či. 
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Ing. Ivan   K r i š t o f ,  vedúci správy nehnute ľností: 

Možno doplnenile informácie. 

My sme sa k tomu dostali len v odvolacom konaní, 

dovtedy nás zastupovala externá právnická kancelári a. 

Takže my sa snažíme, bojujeme, robíme čo môžeme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Myslím, že sme vysvetlili tú situáciu, na ktorú sa 

pýtal pán poslanec  Šov čík, aspo ň pre túto chví ľu. 

To ďalšie pokra čovanie je, zvážime v tom ďalšom 

procese sporu.  

Je tu zrejme čas na ukon čenie diskusie a priestor pre 

návrhovú komisiu. 

Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

písomne predkladané predkladate ľom. V bode A berie na 

vedomie a B schva ľuje mestské zastupite ľstvo. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných, 

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

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

BOD 39 NÁVRH NA NEUPLATNENIE PREDKUPNÉHO 

PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 

SPOLUVLASTNÍCKEMU PODIELU VO 

VEĽKOSTI 1/3 NA POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. 

Č. 7295, VO VLASTNÍCTVE TOMISLAVA 

SUCHÉHO 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram rokovanie o bode číslo tridsa ťdevä ť. Návrh na 

neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k 

spoluvlastníckemu podielu vo ve ľkosti 1/3 na pozemku 

v katastrálnom území Starého Mesta vo vlastníctve T omislava 

Suchého. 
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Nech sa pá či pán riadite ľ. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál je predkladaný s návrhom na 

neuplatnenie predkupného práva k pozemkom. 

My sme pred časom schválili uplatnenie predkupného 

práva k stavbe, ale s tým, že momentálne prechádza 

k prevodu bytov týmto nájomcom. 

Tuto mi navrhujeme neuplatnenie predkupného práva 

práve kvôli tomu, že chceme, aby tieto pozemky boli  

následne ponúknuté im, teda ľuďom, ktoré, kto, na ktorých 

teraz prechádza práve, práve tá s, tie byty. Takže my si to 

teraz neuplatníme, aby to mohlo by ť ponúknuté im. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Do diskusie sa ako prvý prihlásil pán poslanec  

Šovčík. 

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

No tak týmto návrhom uznesenia dostávame odpove ď na 

moju otázku zo zastupite ľstva, ke ď sme riešili túto otázku, 

že akým spôsobom sa dovysporia pozemok pod domom, k torý sme 

už vysporiadali.  
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Takže chcem len kolegom poveda ť, že tento návrh 

uznesenia je správny, je korektný a vedie k sceleni u toho 

majetku, aby sa teda vlastníci, budúci vlastníci by tov 

mohli sta ť aj vlastníkmi pozemkov pod domom. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Keďže nevidím ďalšieho prihláseného, dávam priestor 

pre návrhovú komisiu. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak  ako nám bol písom ne 

predložené mestské zastupite ľstvo schva ľuje neuplatnenie 

predkupného práva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto uznesení.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťpäť prítomných, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 40 NÁVRH NA UZATVORENIE DOHODY O 

UROVNANÍ K POZEMKU V BRATISLAVE, K. 

Ú. VINOHRADY, PARC. Č. 6010/158, V 

PODIELE ¾ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ť je Návrh na Návrh na uzatvorenie 

dohody o urovnaní k pozemku v katastrálnom území Vi nohrady 

v podiele ¾ 

Pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. 

Tento materiál bez úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo štyridsa ť. 

Keďže sa nikto nehlási, chcem vás len informova ť, že 

je tu pán inžinier Ivan Janík, ktorý by bol priprav ený 

odpoveda ť na Vaše prípadné dopl ňujúce otázky. Ak ich 

nebudete ma ť, tak nežiada o vystúpenie. Iba v prípade, že 

by zo strany poslancov zazneli otázky. 

Keďže sa nikto do diskusie neprihlásil, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť a dám priestor  pre návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám písomne 

predložili, mestské zastupite ľstvo schva ľuje dohodu 

o urovnaní a tak ďalej pod ľa textu. 

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 ťšes ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 41A NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 

BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 

21949/34 VYTVORENÉHO GP Č. 3/2013, 

SPOLOČNOSTI OMNIA 2000 A.S., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťjeden je Návrh na predaj pozemku 

v Bratislave v katastrálnom  území Ružinov, vytvore ného 

geometrickým plánom pre spolo čnos ť OMNIA 2000. 
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Nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Tento materiál má tiež všetky súhlasy, takže bez 

úvodného slova. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k bodu číslo štyridsa ťjeden. 

Pán poslanec Pekár, nech sa pá či. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja len také malé upozornenie. Na strane tridsa ťštyri 

vo vyjadrení oddelenia životného prostredia sa na z ačiatku 

odseku píše, že súhlasíme s predajom predmetného po zemku. 

A potom pri podmienkach žiadame zapracova ť do zmluvy 

k zámene nehnute ľností. Čiže to nedopatrením cez písanie, 

cez po číta č vznikla takáto veti čka. Takže toto upozor ňujem, 

upozor ňujem, že to nie je zámena nehnute ľností, ale predaj 

a poprosím o podporu tohto materiálu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne pánovi poslancovi a starostovi 

Pekárovi. 
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Nikto ďalej sa zatia ľ do diskusie neprihlásil.  

Preto ju uzatváram a dávam slovo návrhovej komisii.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia mestské zastupite ľstvo 

schva ľuje pod ľa textu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

tridsa ťdva za, nikto proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 41B NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE 

UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA  HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY Č. 698/2009 ZO D ŇA 30. 

4. 2009, V ZNENÍ UZNESENIA Č. 

968/2010 ZO D ŇA 29. 4. 2010  A 

UZNESENIA Č. 495/2012 ZO D ŇA 1. 3. 

2012 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako mimoriadny bod 41B sme zariadili, zaradili pri 

našom programe vec, ktorá sa týka tiež Ružinova. Je  to 

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia mestského 

zastupite ľstva  číslo 689  v znení neskorších uznesení 

z roku 2010 a 2012 , týka sa to európskeho projektu . 

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál. 

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

Áno, ďakujem pekne. 

Ja podporu, („é“) poprosím o podporu tohto materiál u. 

Ide o pred ĺženie zverenia, zverenia tohto majetku na dobu 

počas monitoringu, to je myslím na nejaké štyri alebo päť 

rokov. Kvôli tomu, že boli prijaté, bol prijatý nen ávratný 

finan čný príspevok na zhodnotenie tohto územia. Na obdobi e 

monitoringu to potrebujeme zveri ť mestskej časti. 

Ide skôr o takú technikáliu  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

Návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám bolo písom ne 

doru čené, teda dané, mestské zastupite ľstvo schva ľuje zmenu 

a doplnenie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťsedem prítomných, 

tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 513 

BOD 42 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKOV V 

BRATISLAVE, K. Ú. NIVY, PARC. Č. 

10800/18 A PARC. Č. 10800/19, 

SPOLOČNOSTI FORESPO DUNAJ 4 A.S., SO 

SÍDLOM V BRATISLAVE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťdva je Návrh na predaj pozemku 

v Bratislave v katastrálnom území Nivy pre spolo čnos ť 

FORESPO DUNAJ 4 a.s. 

Nech sa pá či pán riadite ľ. 

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

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Tento materiál nebol prijatý na mestskej rady, 

neprijala uznesenie mestská rada.  

Máme tu aj súhlas, mali by ste ho ma ť u seba, súhlas 

starostu mestskej časti. 

Finan čná komisia odporú ča tento materiál schváli ť, ale 

s podmienkami, že sa doplatí nájom spätne do 14. 12 . 2012. 

Táto podmienka je aj v uznesení a ako aj, ako aj v návrhu 

kúpnej zmluvy. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Nech sa pá či. 
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Nikto nie je prihlásený, takže opä ť má priestor 

návrhová komisia. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako nám  bolo píso mne 

dané, mestské zastupite ľstvo schva ľuje. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ť prítomných, 

tridsa ťšes ť za, nikto proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

Teraz len pozerám na hodiny, pretože o šestnástej 

hodine máme vytvori ť priestor pre rozpravu ob čanov, či si 

neurobíme krátku prestávku a potom o šestnástej pre rušíme. 

(poznámka: po čuť vravu z rokovacej sály) 

Pokra čova ť. 

Dobre, po ob čanoch prestávku. Čiže o pol piatej by sme 

urobili prestávku, tak ako to navrhujú predsedovia klubov.  

Otváram teda.  
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Štyridsa ťtrojku sme vypustili z programu, o nej 

rokova ť nebudeme. 

 

 

BOD 44 MATERIÁLY, KTORÉ BOLI PREROKOVANÉ 

NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ 

OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI KSP, S.R.O. 

DŇA 23. APRÍLA 2013 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťštvorka sú materiály, ktoré boli prerokované 

na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spolo čnosti KSP d ňa 

23. apríla 2013. 

Pán riadite ľ magistrátu vám podá informáciu. 

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

Ďakujem pekne. 

Na, na valnom zhromaždení, kde som ja mal 

splnomocnenie, ktorého som mal ja splnomocnenie sa 

zúčastni ť, sme odhlasovali jednotlivých pä ť, mysl, pardon, 

sedem bodov. 

Na tomto valnom zhromaždení, jedna taká vážna 

informácia, ktorú som vám chcel da ť, je že čo sa týka 

rozdelenia zisku spolo čnosti, tak sme, tak ja som navrhol 

to, aby pri, suma  sedemdesiatdvatisíc sedemstoštyr idsa ťpäť 
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celá tridsa ťdevä ť Eur, ktorá bola pôvodne plánovaná ako 

prídel do fondu rozvoja spolo čnosti, aby bola vyplatená 

hlavnému akcionáru, akcionárovi hlavnému mestu Slov enskej 

republiky Bratislava.  

Je to aj z toho dôvodu, že ke ďže táto spolo čnos ť, bolo 

odsúhlasené v rámci rozpo čtu mesta, aby bola, aby bola 

odpredaná. Takto vidíme. A ke ďže to tak bolo aj minulý rok, 

tak nevidím dôvod na to, aby tieto peniaze zostali  

v spolo čnosti, ale aby teda boli posunuté smerom na mesto, 

na majoritného vlastníka. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k bodu programu číslo štyridsa ťštyri. 

Ako prvý sa hlási do diskusie pán poslanec a staros ta 

Pekár. Nech sa pá či. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Mňa prekvapilo konštatovanie o predaji tejto 

spolo čnosti. Nebolo to pri prerokovávaní návrhu rozpo čtu 

takto jednozna čne definované. My sme sa zaoberali 

spolo čnos ťami na jednej z rokovaní mestských rád, kde sme 

tiež, moje videnie poviem teraz, odmietli materiál,  ktorý 

hovoril o predaji majetkových podielov hlavného mes ta 

v spolo čnostiach kde ich nevlastní mesto, kde nevlastníme 
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sto percent. Tam takisto bola táto spolo čnos ť zaradená do 

predaja aj ke ď je, ke ď majite ľom tejto spolo čnosti je 

hlavné mesto. 

Je to malá spolo čnos ť, ktorá už pod ľa toho čísla 

sedemdesiatdva tisíc Eur, prináša príspevok hlavném u mestu. 

Je pravda, že tak ako sa hovorí v prísloví, nete čie, ale 

kvapká. 

Ja som už nieko ľkokrát tu zachytil od členov dozornej 

rady, ktorí sú, ktorými sú poslanci tohto zastupite ľstva 

pozitívne hodnotenie tejto spolo čnosti. Preto upozor ňujem 

na to, že nebudem súhlasi ť s predajom tejto spolo čnosti. Aj 

keď sú rôzne šumy a už nieko ľko rokov tohto volebného 

obdobia, teda konkrétne dva roky po čúvam o snahe preda ť 

túto spolo čnos ť. Opakujem, nebudem podporova ť takýto zámer. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje pán riadite ľ Gajarský. 

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

Ďakujem. 

Ja by som len pripomenul, že ke ď pán sta, takto ke ď 

pán starosta spomenul tento materiál, ktorý bol raz  

prerokovaný na mestskej rade. Ja by som ešte raz pr ipomenul 
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predsedom klubov poslaneckých,  poslaneckých klubov , aby mi 

dali típek na tento materiál.  

Ja som už dostal od pána Kríža písomne típek na ten to 

materiál. 

Teraz naspä ť k tomuto KSP a k predaju tejto 

spolo čnosti. Bolo to vyslovene spomenuté v rozpo čte. Bolo 

to priamo spomenuté v rozpo čte, aj konkrétne sumy za ko ľko 

by sa časť spolo čnosti, teda vy členené pozemky aj samostat, 

aj samotná spolo čnos ť predávala. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani poslanky ňa Černá na pána poslanca a starostu 

Pekára. 

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

Ja sa priznám, že súhlasím s pánom Pekárom a hlavne  

pre čo. 

Túto spolo čnos ť ako jedinú sme obrali o celý zisk 

vlani, predvlani, a ona napriek tomu dokáže generov ať zisk. 

A nie taký úplne malý. 

Mne to pripadá nejaké ve ľmi podozrivé. 
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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 a slovo má pán poslanec 

Nesrovnal. 

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

Tiež by som chcel poveda ť že to, že sa plánuje s týmto 

príjmom v rozpo čte ešte neznamená, že sme schválili predaj 

tej spolo čnosti. 

Je to síce malá spolo čnos ť, ale s ve ľkým majetkom, len 

daň z príjmu, („é“) da ň z nehnute ľnosti zaplatila bezmála 

stotisíc korún. 

Počul som aj ja také rôzne kombinácie predaja, akože 

predaj pozemkov, ale to iba upozor ňujem na to, že to je 

právne nemožné, pretože tie pozemky nepatria nám, a le tej 

spolo čnosti. A keby sa to robilo takto, tak spolo čnos ť ich 

musí zdani ť až potom sa dostane ku nám. To  je nevýhodné 

pre mesto. 

Takže preto ja iba hovorím, že pokia ľ sa bude 

rozmýš ľať o nejakých konštrukciách, tak musia by ť výhodné 

pre mesto a nie pre tretie osoby. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

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

Pán Nesrovnal, my vieme, my vieme konzekvencie tých to 

rôznych spôsobov, ako by sa, ako by sa predával ten to 

majetok. A máme, máme už nejakú cestu aj premyslenú  ako by 

sa to dalo bez toho, aby sme nejakým spôsobom negat ívne 

ovplyv ňovali verejné financie. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán riadite ľ, asi sa vedenie tejto spolo čnosti ve ľmi 

potešilo, ke ď ste im zobrali všetok zisk a do rozvoja 

nedali, nedali úplne ni č. 

Podľa mojich vedomostí, teda aj tu sme schva ľovali 

úver na rekonštrukciu tej, tej hlavnej budovy, ktor ý, ktorý 

táto spolo čnos ť má spláca ť a čaká ju ešte ďalšia etapa 

rekonštrukcie tej budovy. 

Takže ke ď ste im zobrali všetky peniaze, tak to sú 

ur čite ve ľmi natešení. 

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. 

Keďže nemám ďalšieho prihláseného, odovzdávam slovo 

návrhovej komisii. 

Nech sa pá či, pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia: mestské zastupite ľstvo 

berie na vedomie. 

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.) 

Štyridsa ť prítomných poslancov, 

tridsa ťdva za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali, dvaja nehlasovali. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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BOD 45A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne a poslanci, je šestnás ť hodín, 

čo je čas vyhradený našim rokovacím poriadkom pre 

vystúpenia ob čanov. 

Chcem vás informova ť, že mám zatia ľ pä ť prihlášok. 

Ako prvý vystúpi pán profesor Jozef Sivák, po ňom pán 

Vladimír Hol čík, po ňom je prihlásený pán doktor Sopúch, po 

ňom pán Vladimír Dulla a po ňom je prihlásený pán Kristián 

Straka. 

Týchto pä ť prihlášok som dostal a ude ľujem teraz slovo 

pánovi profesorovi Sivákovi na jeho vystúpenie. 

Občan   Mgr. Jozef   S i v á k ,  Csc. :  

Vážený pán primátor, vážení poslanci, žiaden profes or. 

Ďakujem za slovo. 

Najskôr by som sa chcel s vami podeli ť s jednou 

skúsenos ťou.  

Oceňujem túto vo ľnú tribúnu pre ob čanov. Ale nie čo 

také vôbec neplatí pre miestne zastupite ľstvo, kde vám, kde 

musia miestni poslanci hlasova ť za to, aby vám udelili 

slovo.  

A tento utorok som aj bol prítomný toho, že toto sl ovo 

nebolo udelené, pri čom chcel prehovori ť predstavite ľ 

občianskeho združenie, ktorý nechcel hovori ť za seba ani za 
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svoj dom. Ale, ale vo verejnom záujme a nebolo mu u delené 

slovo. 

Vari netreba pripomína ť, že mestská časť nie je obec. 

Mestská časť je sú časť obce. A ke ď na obci môže vystúpi ť 

občan priamo, sto krát to môže by ť, to má na to právo na 

miestnej úrovni. 

Podľa mňa by sa tieto procedúry aj, aj rokovacie 

poriadky mali zosúladi ť, pri čom sú tu poslanci, ktorí sedia 

aj tam, aj tu. 

A takisto, taktiež by som chcel v tejto súvislosti 

nadviaza ť na zoznam reštituovaných bytov a domov, ktorý vám 

bol rozposlaný a ktorý sved čí o tom, že boli reštituované 

a potom sprivatizované domy úplne v rozpore s proto kolom 

číslo 51 z roku 92.  

Taktiež som si dovolil vám, vás oboznámi ť so svojim 

návrhom uznesenia, z ktorého by som si dovolil  pre číta ť 

závere čnú časť, teda samotné uznesenie: 

Miestne, mestské zastupite ľstvo hlavného mesta 

Bratislavy na svojom zasadnutí, s okamžitou, po prv é, 

platnos ťou zrušuje všetky reštitúcie týkajúce sa vydania 

domov spadajúcich pod príslušný Benešov dekrét.  

Ak tak mestské zastupite ľstvo neurobí založí zodpovednos ť 

štátu. 

Po druhé, schva ľuje, aby hlavné mesto všetkými 

právnymi nástrojmi spolupracovalo s príslušnými org ánmi 

činnými v trestnom konaní a aby v prebiehajúcich súd nych 

sporoch vystupovalo na strane obyvate ľov a nájomcov. 
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Po tretie, poveruje príslušný orgán verejnej správy  

prevodom bytov do osobného vlastníctva v znení záko na 

182/1993 zbierky zákonov v prospech nájomcov, ktorí  majú 

podanú žiados ť o takýto prevod a písomne nezrušili paragraf 

29 b) odsek 3. 

Po štvrté, v prípade, že nedôjde k realizácii 

požadovaných prevodov poveruje primátora, aby zabez pečil 

tieto prevody súdnou cestou, tak ako to stanovuje c itovaný 

zákon, paragraf 29, odsek 9. 

Po piate, v ostatných prípadoch potvrdzuje a prípad ne 

obnovuje nadobudnuté užívacie právo k bytom bez oh ľadu na 

druh vlastníctva. 

Po šieste, prehodnotí doterajšie poverenie na správ u 

majetku hlavného mesta udelené mestskej časti Staré Mesto 

a prípadne (gong) nariadi audit hospodárenia s týmt o 

majetkom. 

Ďakujem za pozornos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Milý pán Sivák, ďakujem ve ľmi pekne. 

Na Vaše vystúpenie je jedna faktická poznámka. 

Nech sa pá či, pani poslanky ňa Jégh má faktickú 

poznámku. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som chcela pána profesora uvies ť iba na mieru, 

že to, že táto hodina šestnásta do sedemnástej je v yhradená 
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výlu čne pre ob čanov, tak to je prvý krát v tomto mestskom 

zastupite ľstve. To sme im darovali, aby sa mohli vyjadri ť. 

Ale to, že ude ľujú poslanci slovo, to je po čas 

rokovania aj u nás v mestskom zastupite ľstve, ke ď preberáme 

materiály a chce sa k tomu niekto prihlási ť, tak vždy sa 

opýtame, že, teda pán primátor sa opýta nás, či udelíme 

slovo tomu doty čnému.  A zakaždým to slovo aj dostanú. 

Že niektoré mestské časti neudelia slovo ob čanovi, tak 

to je ich staros ť, ale mestské časti sú samostatnou obcou 

v tomto prípade a rozhodujú pod ľa toho ako, ako oni si 

myslia alebo majú zavedené. 

Takže slovo by mal dosta ť ob čan, ak ho nedostane, tak 

to treba zváži ť, že asi (gong) pre čo. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pani poslanky ňa, za vysvetlenie. 

Slovo má pán Vladimír Hol čík. 

Pripraví sa do diskusie pán Sopúch. 

Občan   Vladimír   H o l č í k :  

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovo ľujem si informova ť vás o nekone čnom príbehu kúpy, 

predaja pozemkov pod stoštrnástimi existujúcimi gar ážami na 

Hanulovej ulici, to je Bratislava IV. 
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Ešte v januári 2000 uzavrelo mesto zmluvu o nájme 

pozemku 1559 štvorcových metrov so Stavebným bytový m 

družstvom Bratislava IV. na Poliankách pod garážami  na 

Hanulovej ulici. 

V tej zmluve zaviazalo mesto bytové družstvo, že po  

predaji existujúcich stoštrnás ť garáží do osobného 

vlastníctva, vlastníci garáží požiadajú hlavné mest o 

o predaj jednotlivých pozemkov pod garážami. 

Za nesplnenie tejto povinnosti hrozilo hlavné mesto  

Družstvu Bratislava IV. pokutou stotisíc korún za k aždý 

pozemok, pod každou garážou. 

V zmluvách medzi Stavebným bytovým družstvom IV. 

a nadobúdate ľmi jednotlivých garáží tú pokutu stotisíc 

korún bytové družstvo pochopite ľne prenieslo na majite ľov 

garáží. Tí pod hrozbou pokuty v rokoch, v rokoch 20 00 až 

2003 požiadali magistrát o odkúpenie jednotlivých p ozemkov.  

Majitelia garáží si vytvorili spolo čenstvo garážnikov, 

ktoré každoro čne, prostredníctvom svojho zástupcu, ale 

mnohí aj jednotlivo žiadali a urgovali magistrát, a by 

pozemky kone čne tým ľuďom predali.  

Magistrát zvy čajne odpovedal, že o predložení návrhu 

na schválenie prevodu mestskému zastupite ľstvu nás budú 

včas informova ť. To bolo v rokoch 2001 až 2003. Vtedy 

platná vyhláška číslo 465/91 o cenách stavieb pozemkov 

stanovovala cenu pozemkov na 1500 korún za štvorcov ý meter, 

čo je necelých pä ťdesiat Euro. 
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Nuž a prešlo desa ťro čie a magistrát nás 

prostredníctvom spolo čnosti H-probyt informoval, že pod ľa 

aktuálneho posudku z minulého roku, znalca inžinier a 

Kapustu je cena garážami zastavaného pozemku necelý ch 

stopätnás ť Euro na meter štvorcový, teda viac jako 

dvojnásobok tej pôvodnej ceny. 

Otázky na vážené panie poslankyne a vážených pánov 

poslancov teda znejú, ja viem, že sa tu už vymenili  

generácie poslancov od roku 2000, ale predsa: 

Kto je za takéto prie ťahy zodpovedný? A kto uhradí 

prie ťahmi spôsobenie rozdiel (gong) v cene štvorcového 

metra zastavaného pozemku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, môžte dokon či ť. Máte ... 

Občan   Vladimír   H o l č í k :  

Cel, celkom iste nie je chybou majite ľov garáží, že 

návrh na schválenie odpredaja pozemkov bol mestském u 

zastupite ľstvu predložený až po desa ťro čí od našich 

žiadostí o predaj pozemkov. 

Na základe uvedeného vás žiadame, vážené panie 

poslankyne a vážení poslanci, o prehodnotenie ceny pozemkov 

pod garážami na Hanulovej ulici. Iste by sa dal náj sť 

nejaký rozumný kompromis. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vážené pani poslankyne, dostali ste toto vystúpenie  aj 

písomne, pretože pán Hol čík nám ho rozdal, respektíve dal 

k dispozícii a my sme vám ho rozdali.  

Čiže k tej téme sa zrejme vrátime, potrebujeme k tom u 

pripravi ť nejaký návrh, možno po rokovaní s vlastníkmi 

garáží, aby ste sa potom vyjadrili teda za akú alte rnatívu 

ste. To vystúpenie bolo  podnetom k tomu, aby sme s a tej 

téme znovu venovali. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Dávam slovo pánovi Sopúchovi.  

(poznámka: je po čuť zo sály slová: „doktorovi 

Sopúchovi“) 

Pripraví sa pán Vladimír Dulla. 

Nech sa pá či. 

Občan   Dr. Karol   S o p ú c h :  

Vážené auditórium, som doktor Sopúch, prezident 

maratónskeho klubu Národný maratón, ktorý má sídlo 

v Petržalke. Ale tra ť maratónu nevedie cez Petržalku, ale 

cez mestské časti Staré Mesto, Karlova Ves a Devín. 
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Už na predošlých rokovaniach som kritizoval primáto ra, 

že magistrát podporí iba časový maratón a že týmto konaním 

zvýhod ňuje jedno podujatie na úkor druhého. 

Poslanci mestskej časti Bratislava, ktoré majú 

autonómne právo rozhodova ť o pridelení dotácie vo svojom 

teritóriu, nám nepridelili ani cent.  

Kritizovali ma, že mám sa obráti ť o podporu mesta, 

magistrátu, miestnych častí Staré Mesto, Karlova Ves, Devín 

a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

Na Expu maratón pribudne v máji, deviateho až 

dvanásteho mája budeme ma ť malý stánok. Mesto, ale aj 

Bratislavský samosprávny kraj má organizáciu cestov ného 

ruchu. Pred dvomi rokmi to bolo BSK, ktorý nás pred ovšetkým 

podporil. Preto som požiadal predsedu BSK pána Freš a, aby 

náš maratón mohol by ť Župný maratón. O podporu som požiadal 

aj tu prítomného riadite ľa Krajskej správy cestovného 

ruchu, pána doktora Nesrovnala. 

Pán primátor, ešte stále máte možnos ť nebojkotova ť náš 

maratón a ho tiež podpori ť. Že podporova ť by nás malo 

predovšetkým mestom a mestská časť Staré Mesto, som už 

poukázal. Z čoho má mesto Bratislava strach? Nechce sa 

zvidite ľni ť? Viem, že po komer čnej stráne konkurova ť 

nemôžeme, ani nechceme.  

Konkurujeme ale najlepším profilom trate v Európe. 

V svetovej časy v maratóne sa nedajú dosiahnu ť na zlých 

tratiach. Ale na vynikajúcich tratiach s vynikajúci mi 
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bežcami. A takou naša svetová certifikovaná tra ť je. Či sa 

to pá či niekomu, pán primátor, alebo nie. 

A pritom výluka trate MHD sa ob čanov BA dotkne len 

minimálne.  

Máme súhlas ve ľvyslanectiev Talianska, Českej 

republiky, Ma ďarska, Nemecka, Rakúska na použitie štátnych 

symbolov ich republiky, ako ich želania pre zdarný priebeh 

nášho podujatia, ktoré sa uskuto ční 1. 9. 2013. 

Máme súhlas heraldickej komisie Ministerstva vnútra  

Slovenskej republiky. Naša ochranná známka platí do  roku 

2021.  

V čom spo číva Váš problém, pán primátor, podpori ť náš 

maratón? Je to konflikt Vašich záujmov? STARZ? Puka lovi č? 

Zákon o Bratislave? Alebo je to konflikt animózny m edzi 

mnou a Vami? Ke ďže som v roku 2011, možno o tom neviete, 

kandidoval za primátora, ale vzh ľadom k tomu, že mi zomrela 

matka, som neskoro podal prihlášku a tak tá prihláš ka bola 

zamietnutá. 

Ďakujem auditóriu za vypo čutie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Veľmi pekne ďakujem, ale ja vôbec žiadny konflikt 

neregistrujem. 

Pán Sopúch, požiadajte mesto a my sme Vám pripraven í 

poskytnú ť takú pomoc, akú dávame ČSOB maratónu, čiže žiadne 
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financie, lebo žiadne nemáme. Môžme ten maratón pro pagova ť, 

môžme ho chráni ť cez policajtov, tak jako to robíme. Len 

takúto žiados ť som ja od Vás zatia ľ nedostal, čiže. 

(poznámka: je po čuť slová „áno, ja“) 

A ak ste, ak ste nám ju poslali, povedzte mi kedy, ja 

sa jej budem venova ť. Ale absolútne nerozumiem, o čom 

hovoríme. Ja som Vám povedal, že taká akcia sa nedá  

zorganizova ť bez podpory sponzorov a mesto nemôže by ť 

sponzorom, lebo naozaj nemá finan čné zdroje.  

Ale my nie sme tu tí, ktorí by hovorili, že vás 

podporíme a vás nepodporíme. Rozhodne takú politiku  nemáme. 

Vy viete, že ste takúto pomoc dostali aj vtedy, ke ď ste 

organizovali ten prvý ro čník a jednoducho sme Vám vyšli 

v ústrety v tej miere, v akej sme mohli. A to poduj atie 

bolo na za čiatku malé, čo je prirodzené, pretože sa 

potrebuje etablova ť. 

Ak úprimne veríte tej myšlienke, áno, a aj s podpor ou 

mesta, ale len takou, akú dávame tomu, tomu druhému  

podujatiu. 

Občan   Dr. Karol   S o p ú c h :  

No, ja by som prosil, pán primátor, len desatinu 

percenta na propagáciu toho, tých finan čných prostriedkov 

ako dávate na ČSOB maratón. Nežiadam ni č viacej, ni č menej. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Občan   Dr. Karol   S o p ú c h :  

Len propagáciu, tak ako mi bolo (nezrozumite ľné slová) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte raz. Dali ste nám žiados ť? 

Občan   Dr. Karol   S o p ú c h :  

Prosím? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dali ste? 

Občan   Dr. Karol   S o p ú c h :  

Veď ste negovali moju... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

No, tak na čo mám reagova ť, ke ď ste žiados ť nedali. 

(poznámka:  je po čuť zo sály „o podporu“) 
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Čiže ja Vás prosím dajte (poznámka:  je po čuť zo sály 

„áno“) žiados ť oficiálnu na mesto a ja Vám  na ňu odpoviem. 

Občan   Dr. Karol   S o p ú c h :  

Prosím. Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán Vladimír Dulla, ktorý je ďalším 

prihláseným v našej diskusii a po ňom sa pripraví pán 

Kristián Straka. 

Nech sa pá či, pán Dulla. 

Občan   Vladimír   D u l l a :  

Pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci,  

v pondelok sa uskuto čnila prelomová verejná 

prezentácia zámeru verej, mimoriadnej verejnej inve stície. 

V súvislosti s tou, jej priebehom a hlavne závermi,  

aktívni obyvatelia, ktorým záleží na celkovom výsle dku, 

pripravili návrh uznesenia, lebo sú presved čení, že do 

všetkých vz ťahov by malo vstúpi ť zastupite ľstvo hlavného 

mesta, mali by by ť jasne známe vz ťahy, ur čené úlohy 

a termíny tak, aby s ľúbených devä ť mesiacov neuplynulo 

márne. 

Nebudem číta ť uznesenie, dostanete ho každý do ruky 

neskôr, ale je štruktúrované vo vz ťahu k osobe primátora, 

k osobe hlavnej architektky, k verejnosti, k vyhlás eniu 
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súťaže, k príprave sú ťažných podmienok, vymenovaniu poroty 

a ostatných nevyhnutných sú častí. 

Veľmi by sme prosili, keby si niekto, alebo nieko ľkí 

z vás osvojili tento návrh a potom v súlade s proce dúrami 

rokovacieho poriadku ho predniesli. 

Ďalšia vec, na ktorú by som chcel upozorni ť a vyplýva 

z toho priebehu pondel ňajšieho, že sa ukazuje, že tá 

schéma, ktorá sa doteraz používala nie je najš ťastnejšia. 

Vzniká tam ve ľké napätie, konflikty.  

A dovolím si pripomenú ť to, čo som už nieko ľkokrát 

prezentoval a to je technika verejných oponentúr. N ajprv 

v pokoji sa prednesie verejný zámer, alebo zámer s verejným 

priestranstvom a potom s odstupom troch, štyroch tý ždňov po 

naštudovaní dokumentov môže vystúpi ť verejnos ť 

reprezentovaná istými jedincami, ktorí sa náležite 

prezentujú a môžu prednáša ť. Tým  sa oddelí ve ľmi od seba 

jedna a druhá strana. Porozmýš ľajte aj nad tým, nako ľko vám 

záleží na kultúrnom spôsobe výmeny informácií a mož no sa 

niekto z vás ujme toho a pripraví nejaké úpravy 

procedurálne pravidiel. 

Ochotne a rady pomôžeme. Ďakujeme za pozornos ť. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán Dulla.  

Môžem sa opýta ť,   ten materiál, ktorý ste hovorili, 

ste dávali poslancom, alebo ho máte pripravený na 

odovzdanie.? 
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Občan   Vladimír   D u l l a :  

Tu, tu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Aha, je tu. 

Ďakujem pekne. 

Môžem ho prevzia ť ja, alebo kolegyne z organiza čného 

oddelenia, ja ho doru čím poslancom. Len ho musíme 

rozmnoži ť.  

Ja som ho sám tiež nevidel, čiže by som si ho rád 

pozrel. Ale viem asi, čo ste tam napísali, lebo ste to 

prezentovali v pondelok. Len chcem Vám ponúknu ť technickú 

pomoc. Nevedel som, či to máte už rozmnožené, alebo nám to 

chcete da ť k dispozícii. 

Jarka, pekne Ťa prosím, keby si to zobrala rozmnoži ť 

a rozda ť poslancom.  

A vy sa rozhodnete ako budete pokra čova ť. Pán Dulla 

vás vyzval, aby ste to riešili v rámci rôzneho. 

Slovo má pán Kristián Straka a ešte je posledná 

prihlásená po ňom pani Dorota Šimeková, ktorá tiež dostane 

slovo. 

Nech sa pá či, pán Straka. 
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Občan   Kristián   S t r a k a :  

Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážen í 

páni poslanci, 

chcem vám po ďakova ť. Chcel som po ďakova ť hne ď ke ď sa 

tu prijalo také uznesenie, uznesenie, že o šestnást ej 

hodine môžu vystúpi ť ob čania.  

Ja som naozaj chcel po ďakova ť hne ď, ale potom som si 

povedal, že po čkám ako sa to osved čí v praxi. A myslím si, 

ako za ob čanov, že v praxi sa to osved čilo, aj ke ď je 

pravdou, že vä čšinou tu chodia tí istí ľudia. Napríklad aj 

ja tu vystupujem teraz tretí krát. 

Ale tí, treba to bra ť tak, že tí istí ľudia sú takými 

občanmi, ktorí nesledujú len svoje záujmy, ale sledujú  aj 

záujmy ostatných ob čanov. Čiže chcú pomôc ť tým ob čanom. 

Druhá vec, za ktorú vám chcem po ďakova ť a ktorú som si 

uvedomil najmä po utorku, ke ď bolo zasadnutie miestneho 

zastupite ľstva Staré Mesto, že existuje tu možnos ť, že ku 

každému bodu programu sa môžu vyjadri ť ob čania.  

Aj ke ď to tak vyzerá, niekto si povie, že zákon 

o obecnom zastupite ľstve hovorí, že to tak má by ť, že 

existuje možnos ť vystúpenia ob čanov, nie v každej obci, 

alebo každej mestskej časti Bratislavy to tak je.  

Ja teda chodievam pravidelne sem, to dobre viete, n a 

zasadnutia mestského zastupite ľstva. Ke ď nemám tú možnos ť 

tak to sledujem aspo ň v televízii, ale chodievam pravidelne 

a myslím teda nieko ľko rokov, aj na zasadnutia miestneho 

zastupite ľstva Staré Mesto. Aj tam sa to dalo sledova ť 
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v televízii. Momentálne sa tie zastupite ľstvá sledova ť 

v televízii nedajú.  

Ani tam, ani sem nechodím preto, aby som sa mohol 

pozrie ť v televízii. To nie je teda ú čelom mojich návštev 

na tých zasadnutiach.  

Nebudem si teraz s ťažova ť, že napríklad v utorok na 

miestnom zastupite ľstve Starého Mesta mi nebolo umožnené 

vystúpi ť.  

Čo som dos ť prekvapený, že teda napríklad vystúpil tam 

pán poslanec Borgu ľa, dúfam, že mi nikto zas nebude vy číta ť 

to, že je v SMERE, ktorý bol tiež sa po čudoval tomu, že 

nedostal som tam slovo na vystúpenie s tým, že roko vací 

poriadok zastupite ľstva, miestneho zastupite ľstva Staré 

Mesto to neumož ňuje. 

Poznám aj rokovací poriadok zastupite ľstva Starého 

Mesta, že to teda umož ňuje. Ve ď bola by, pod ľa mňa, 

hlúpos ť, ke ď je nejaký bod a ja  k tomu bodu chcem 

vystúpi ť, ke ďže by som vystúpi ť nemohol, tak zrazu by som, 

už potom nemá (gong) význam vystupova ť k tomu bodu v bode 

rôzne, ke ď sa to odsúhlasí. 

Čiže ešte raz, naozaj ďakujem ve ľmi pekne vám všetkým, 

aj pánovi primátorovi, že sa tu taký bod zaviedol a  že sa 

tu dodržiava zákon. 

Ešte raz ďakujem za pozornos ť. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán Straka. 

Ako posledná v tomto bloku vystúpi pani Dorota 

Šimeková.  

Pani Šimeková, nech sa Vám pá či, máte slovo. 

Občianka  Dorota   Š i m e k o v á :  

Neviem, či ma budete vidie ť (so smiechom). 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To je dôležité. Pokúsime sa Vám nejako pomôc ť. 

Občianka  Dorota   Š i m e k o v á :  

Ja sa takto postavím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Kolegovia Vám pomôžu s mikrofónom. Vydržte chví ľočku. 

Mali sme tam takú pomôcku. Lebo niekedy aj my sme m ali 

s tým problém. Vydržte chví ľu, dáme Vám priestor, aby ste 

boli pri mikrofóne a mohli hovori ť tak, ako sa to normálne 

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

Poďte si sadnú ť sem a môžte hovori ť z môjho ke ď 

chcete. 

Občianka  Dorota   Š i m e k o v á :  

Naozaj? Vyskúšam si to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poďte, po ďte, po ďte. Môžte hovori ť z pultu riadite ľa 

magistrátu.  

(poznámka: ve ľký ruch v sále) 

Prosím, dajte slovo riadite ľovi magistrátu.  

(poznámka: zasmiatie) 

Nech sa pá či. 

Hovorí pani Dorota Šimeková, nech sa pá či. 

Občianka  Dorota   Š i m e k o v á :  

Neviem, no keby som chcela hovori ť zo svojho života 

jeden príbeh, tak vám poviem, že ma zvolili do tie ňovej 

vlády ako predsední čku. Ešte ke ď sme pochodovali s našimi 

vlastnými obrazmi po hladovke za Jána Palacha v máj i 1969 

(so smiechom). 

To len na okraj.  

Takže, ja som sem prišla posledný krát možno v tomt o 

volebnom období, aby som sa vyjadrila k tým mojim p odnetom 
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a žiadostiam o riešenie takzvaných tých závadných p revádzok 

na území Petržalky a vlastne celého mesta Bratislav y 

pretože povo ľuje tieto prevádzky Bratislava ako obec 

v tomto zmysle. 

Čo sme urobili aj v súvislosti s so Sadom Janka Krá ľa 

to, že sme vypracovali tú právnu analýzu. Pod ľa mňa je to 

výborný materiál, ktorý by ste si mohli ako poslanc i 

osvoji ť. 

Zaniesla som to aj do mestskej časti Petržalky, aj 

starostovi Bajanovi a zaniesla som to, ako som vám už 

spomínala aj do národnej rady, kde sa vlastne tie z ákony 

prijmajú. 

Sme zastupite ľská demokracia, aspo ň sa o to pokúšame 

už dvadsa ťdva rokov a pokúšame sa aj o ob čiansku 

spolo čnos ť. Preto nechápem pre čo príjmame stále, dvadsa ť 

rokov po Nežnej revolúcie, cii, zákony, ktoré ú časť ob čanov 

sťažujú ako len môžu.  

Nedávno novelizovaný zákon o hazardných hrách ur čil 

dokonca tridsa ť percent ú časť, teda ke ď sa chce poda ť 

nejaká žiados ť, musia tam by ť podpisy tridsiatich percent 

občanov obce. V prípade Bratislavy je to skoro dvestot isíc 

ľudí a v prípade Petržalky tridsa ť, štyridsa ť tisíc.  

S tými barlami neviem ako by som mala teda zbiera ť 

tieto podpisy. Tak preto ako posledný môj pokus je,  tuná 

predkladám oficiálnu žiados ť a ob čiansky podnet, aby ste 

vy, ako poslanci, v náplni ktorých vlastne to je, a by ste 

sa snažili. 
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Pre čítam znenie teda krátke tohoto ob čianskeho 

podnetu. Je to rukou písané, lebo už som rezignoval a aj na 

počíta č, na túto virtuálnu komunikáciu. Tak prichádzam 

preto radšej takto osobne vám to predklada ť. 

Žiadam poslancov mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej (gong) republiky, ešte do čítam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, môžte do číta ť, samozrejme. 

Občianka  Dorota   Š i m e k o v á :  

... a magistrát, aby sa pokúsili nájs ť aspo ň čiastkové 

legislatívne riešenie, ktoré by umož ňovalo odstráni ť aspo ň 

veľkoplošné reklamy na prevádzku herní a iných závadný ch 

zariadení na území celého hlavného mesta ako obce, 

predstavitelia ktorej vydávajú súhlasné rozhodnutie  pri 

zria ďovaní takýchto prevádzok. 

Nedávno prijatá novela zákona o hazardných hrách zá kon 

číslo 439/2012 vyžaduje totiž pod takúto žiados ť tridsa ť 

percentnú ú časť dospelých obyvate ľov obce. O aké čísla by 

išlo v prípade Petržalke a celej Bratislavy je ľahká 

matematika. 

Ďakujem. S úctou Dorota Šimeková 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ďakujem, ďakujem pekne za ten list, ja ho dám 

zaevidova ť a budeme sa ním zaobera ť tak, ako. 

(poznámka: hovor z rokovacej sály) 

Alebo tak, samozrejme, samozrejme. 

Pán riadite ľ mi poži čia pero. Áno. 

Dámy a páni, týmto sme vy čerpali ten bod, ktorý sa 

nazýva Vystúpenia ob čanov.  

Stihli sme to v tom rokovacím poriadkom stanovenom 

limite.  

(poznámka: po čuť slovo „môžem? jasne“) To je pre pani 

Šimekovú. (poznámka: po čuť slovo „aha“) 

A ja teraz vyhlasujem prestávku tak, ako sme sa 

dohodli. Bude trva ť do trištvrte na pä ť. Čiže 16.45 h 

budeme pokra čova ť bodom štyridsa ťpäť, a to je Návrh na 

prijatie úveru do spolo čnosti Bratislavská vodárenská. 

Takže 16.45 h, nech sa Vám pá či, je prestávka. 

 

(prestávka od 16.26 h do 16.50 h) 

(po prestávke) 
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BOD 45B NÁVRH NA PRIJATIE ÚVERU DO 

SPOLOČNOSTI BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

SPOLOČNOSŤ, A. S. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci je 

šestnás ť pä ťdesiatjeden a my budeme pokra čova ť v našom 

rokovaní. Prosím, keby ste sa usadili na miesta, kt oré sú 

ur čené pre prácu poslancov, aby sme mohli pokra čova ť 

v rokovaní bodom číslo štyridsa ťpäť. Poprosím aj vážených 

kolegov, keby zaujali svoje miesta v rokovacej sále .  

A ja otváram rokovanie o bode štyridsa ťpäť, ktorým je 

Návrh na prijatie úveru do spolo čnosti Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť, a. s. 

Materiál uvedie pán riadite ľ Gajarský. Prizvaný bol aj 

generálny riadite ľ Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti 

pán Radoslav Jakab, ktorý je prítomný a v prípade p otreby 

bude odpoveda ť na vaše otázky alebo vystúpenia. 

Pán riadite ľ, nech sa pá či, máte slovo. 

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

Ďakujem za s, za úvo, za túto možnos ť vám predstavi ť 

tento materiál, ktorý sa týka Návrhu na prijatie úv eru do 

spolo čnosti Bratislavská vodárenská spolo čnos ť. 

Na úvod by som chcel len poveda ť to, že čo sa týka 

celkovo majetku Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, tak 
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bol spracovaný materiál na plán, ako plán obnovy ma jetku, 

ktorý sme aj posielali na ministerstvo životného 

prostredia. To je vlastne, tento plán obnovy majetk u 

pripravujú všetky vodárenské spolo čnosti a posielajú ho na 

ministerstvo životného prostredia, aby vedeli, aká je 

potreba, aká je intenzita potrebných investícií v t omto 

sektore. 

Nám v rámci tohto materiálu vyšla hodnota okolo dve sto 

miliónov Eur. Teda dvesto miliónov Eur je potreba 

investova ť do majetku spolo čnosti BVS a to sú to ešte 

v hodnotách týchto investícií bez,  bez čoviek, teda bez 

čisti čiek odpadových vôd.  

Aj z tohto materiálu, ale aj z toho, že spolo čnos ť BVS 

bola dlhodobo investi čne poddimenzovaná, vyplýva potreba 

zintenzívni ť investi čnú činnos ť tejto spolo čnosti.  

Preto vám predkladáme aj tento materiál, aby sme 

zabezpe čili pe ňažné prostriedky na všetky tieto investície, 

ktoré sú potrebné aj z toho dôvodu, že čo sa týka, nejak, 

čo sa týka odpisov, ktoré nám reflektujú stav majetk u 

vodárenskej spolo čnosti, tak tieto odpisy majú dlhodobo 

tendenciu, nie dlhodobo, no ale proste už posledné roky, ja 

myslím, že tento rok nám klesli odpisy okolo odhad,  neviem, 

nepamätám si to presne, ja myslím, že do jeden a po l 

milióna bolo to zníženie. Teda odpisy sa nám znížil i, 

myslím si, o jeden a pol milióna. 

Čo je dos ť zlé, aj vzh ľadom k tomu, že ako iste viete 

väčšina z vás, stanovovanie ceny, v rámci vodárenského  

sektora, tak regula čný úrad pristúpil k tomu, že stanovil 
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regula čné obdobia a na výpo čet ceny stanovil vzorec. Ve ľmi 

dôležitým prvkom vo výpo čte ceny na vodné a sto čné sú 

samozrejme tieto odpisy, ktoré tu spomínam. A regul ačný 

úrad stanovil, že nám bude uznáva ť odpisy vo výške dvoch 

percent z celkovej obstarávacej ceny majetku.  

Čo to v podstate znamená je, že on toto stanovil od,  

všetok, že všetok majetok, ktorý sme zaradili do ma jetku 

spolo čnosti po 30. júne 2011 už môžeme odpisova ť iba 

hodnotu dve percenta z celkovej hodnoty ktorú, z ce lkovej 

hodnoty majetku, ktorý zaradíme do majetku spolo čnosti. 

Keď sme aj prerokovali tento materiál, tak vznikla, 

vznikli okolo toho rôzne diskusie a ja  som zaregis troval, 

že je tu aj nejaká, teda zapo čul som aj to, že 

v Bratislavská vodárenská, respektíve som to čítal aj na 

nejakom blogu, že Bratislavská vodárenská bude nevi em ako 

zvyšova ť cenu vody. My teraz bojujeme o to, aj vzh ľadom 

k tomu, že nám uznávajú iba dve percentá, aby sme s i 

udržali cenu vody a budeme radi, ak bude mierne rás ť. Ak 

bude rás ť nad, nad hodnotu inflácie, ktorá je samozrejme 

každoro čne zverej ňovaná Štatistickým, Štatistickým úradom. 

Ja by som len chcel podotknú ť, že celkovo, celkovo 

aktíva spolo čnosti sú v hodnote štyristo miliónov Eur. 

Hovorím teraz také hrubé čísla. Tržby máme okolo tých 

osemdesiat, osemdesiatpä ť miliónov Eur. A tie aktíva, len 

aby ste vedeli, my ako Bratislavská vodárenská spol očnos ť 

je roztiahnutá na ve ľkom, ve ľmi ve ľkom území, geograficky. 

A zárove ň to táto geografická roz ťahanos ť aj podmie ňuje to, 

že my máme vysoký stav potrebných investícií na údr žbu 

tohto majetku.  
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Poviem Vám nejaké čísla. Na vodovodnú sie ť máme, 

spravujeme okolo tritisíc kilometrov sietí a kanali začných 

sietí máme aj tisíc štyristo kilometrov. Čerpacích staníc 

máme dvestotridsa ťsedem a čoviek sedemnás ť. 

Chcel som len poveda ť to ľko, že čo sa týka potrieb 

financovania a nejakých zdrojov, ktoré sú potrebné na to, 

aby sme obnovovali (gong) majetok v ur čitom, v ur čitom 

množstve, hne ď skon čím, je potrebné na to, aby sme si 

schválili ur čitý úverový rámec pre túto spolo čnos ť, aby sme 

si mohli plni ť svoje investi čné povinnosti.  

Keď môžem, iba poviem ešte poslednú vec, nejakú 

štatistiku, ktorá sa týka ceny vody. 

Môžem ešte to spomenú ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či. 

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

Čo sa týka ceny vody, tak Bratislavská vodárenská sa  

nachádza, ke ď si pozrieme všetkých štrnás ť spolo čností, 

ktoré sú v rámci Slovenska, tak Bratislavská vodáre nská, 

keď to berieme, berieme, že zvrchu, ako že prvá je 

najdrahšia, tak Bratislavská vodárenská je na ôsmom  mieste 

čo sa týka vodného a na až na desiatom mieste, čo sa týka 

sto čného za vodu. Takže my sme pod priemerom slovenským , čo 

sa týka ceny vody. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To bolo úvodné slovo k predloženému materiálu. 

Otváram diskusiu, do ktorej sa hlásia zatia ľ dvaja 

poslanci. 

Pán poslanec Muránsky, ako prvý. 

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

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Chcel by som iba da ť do nejakej perspektívy nieko ľko 

faktov, ktoré tu aj odznelo.  

Začnem tým, že vlastne tento investi čný plán je teraz 

na úrovni stojedenás ť miliónov. Pre porovnanie v roku 2007 

to bolo štyridsa ťšes ť miliónov, v roku 2008 dvadsa ťdevä ť 

a pol milióna, v roku 2009 dvadsa ťdevä ť miliónov, v roku 

2010 dvadsa ťštyri miliónov, 2011 dvadsa ťpäť miliónov 

a v roku 2012 štyridsa ťšes ť miliónov. 

V investi čnom pláne na tento rok sa po číta s novým 

úverom vo výške osemdesiat miliónov, čo zvýši celkové 

zadlženie spolo čnosti nad sto percent bežných ro čných 

príjmov.  

V minulom roku dostala Bratislava vyplatených jedna  

celá tri milióna Eur práve z divident BVS. Každý kt o pozná 

zúfalú finan čnú situáciu mesta vie, že by sme tieto 

prostriedky vedeli využi ť aj stokrát.  
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Ak bude prijatý tento úver a tento plán, na 

mimoriadnom valnom zhromaždení na dividendy v roku 2014 až 

2016 môžeme zabudnú ť. 

Nie som  proti investíciám, nie som ani proti zvýše ným 

investíciám v Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, ale 

nie som presved čený, že je nevyhnutné v tomto roku prija ť 

úver vo výške osemdesiat miliónov. 

Podľa môjho názoru je voda základným ľudským právom 

a preto som za to, aby, aby cena vody bola čo najnižšia. Ak 

by sme prijali tento úver, v budúcnosti by sme muse li 

investície obmedzi ť. A preto sme spolu s kolegy ňou 

Dzivjákovou pripravili pozme ňujúci návrh, ktorý hovorí 

o tom, že maximálna výška tohto úveru by mala by ť do 

štyridsiatich miliónov, čo bude aj tak najvyššia hodnota 

celková.  Tých sedemdesiatjeden miliónov bude aj ta k 

najvyššia hodnota investi čného plánu v celej histórii 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec  Šov čík. 

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

Územie, ktoré.  
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Vážené kolegyne, kolegovia, územie, ktoré 

obhospodaruje Bratislavská vodárenská spolo čnos ť je 

podstatne vä čšia, ako územie mesta Bratislavy a je to aj 

podstatne viac, ako je Bratislavský kraj, pretože m áme aj 

časti územia, ktoré zahr ňujú Skalicu a Senicu. 

Na tomto území je obrovská infraštruktúra, ktorá je  

v rôznom stave. A ona je vä čšinou v takom stave ako tie 

bratislavské cesty, len to nevidíme, lebo je zakopa ná pod 

zemou. 

Ale, môžme by ť radi, že žijeme v takej časti sveta, 

kde je dostatok kvalitnej pitnej vody, ktorá vyvier a 

z našich prame ňov a teda jej úprava neni tak náro čná. Ale 

pokia ľ táto kvalitná pitná voda sa bude na ďalej prepravova ť 

v kvalite toho, tých potrubí, ktoré máme v tomto úz emí, tak 

s tou kvalitou to bude povážlivé. 

Do tejto infraštruktúry treba investova ť a nie len do 

jej opravy a priebežných opráv, pretože nechcem vám  hovori ť 

aká je strata vody v potrubí na území, ktoré obhosp odaruje 

Bratislavská vodárenská služba. No to je ale to číslo, 

ktoré neni v porovnaní a je v európskom ve ľmi príjemné na 

počutie.  

Zaujímavé je, že v najhoršom stave je kanalizácia 

v tých častí sídlisk Bratislavy, ktoré sa stavali ako 

posledné. To sved čí ako možno o tom, aká kvalita 

stavbárskej činnosti bola pred rokom osemdesiatdevä ť.  

Táto údržba tejto infraštruktúry si preto, nevyžadu , 

neni to len teda, tieto peniaze sú nie len potrebné  na, na 
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tú priebežnú údržbu, ale aj opravy tej infraštruktú ry 

a samozrejme aj výstavba novej infraštruktúry, pret ože sme 

mesto, ktoré sa ešte na ďalej rozvíja. 

Veľkú časť tých pe ňazí tvorí, tvoria investície, ktoré 

musíme investova ť do obnovy, alebo opravy čerp staníc 

čistenia odpadových vôd, predovšetkým v Devínskej No vej 

Vsi. Asi sa nebudú ve ľmi teši ť starostovia v západnej časti 

mesta, keby sme museli v týchto častiach vyhlási ť stavebnú 

uzáveru pretože nebudeme už môc ť ďalej napája ť nové 

domácnosti na tieto čisti čky. 

Musíme si teda váži ť tú hodnotu, ktorú máme, ktorú 

predstavuje kvalita pitnej vody. A na to, aby sme t ento 

cie ľ mohli aj na ďalej dosahova ť musíme inv, či chceme , 

alebo nechceme musíme investova ť do tejto infraštruktúry. 

Nové vedenie spolo čnosti, myslím si, že za čalo sa so 

všetkou náležitos ťou tejto spolo čnosti venova ť a dáva ju 

postupne do dobrej kondície. O čom sved čí aj to, že vlastne 

minulý rok bolo prvý krát vôbec v histórii tejto 

spolo čnosti, že vôbec bola vyplatená dividenda a to nebol a 

vyplatená len pre mesto Bratislavu, ktorá je najvä čším 

akcionárom, ale pre všetkých akcionárov. Teda pre v šetky 

mestá a obce, ktoré majú akcie v Bratislavskej vodá renskej 

spolo čnosti.  

Takže potom, ako som sa oboznámil na dozornej rade,  

ako jej člen so všetkými investíciami, ktoré sú obsiahnuté 

v investi čnom pláne, ktoré majú by ť pokryté s týmto úverom, 

som v dozornej rade zahlasoval za prijatie tohto úv eru, som 

ho podporil a podporím ho aj tuná hlasovaním v mest skom 
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zastupite ľstve a rovnako to odporú čam aj mestskému 

zastupite ľstvu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalšia prihlásená je pani poslanky ňa Dzivjáková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pán primátor, 

nadväzujem, nadviažem na to, čo hovoril... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Musíte bližšie pani poslanky ňa, aby Vás bolo po čuť. 

Nech sa pá či. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Áno, áno. Ďakujem pekne. 

Krátky mikrofón. Ďakujem. 

Nadviažem na to, čo povedal môj kolega z dozornej rady 

pán inžinier Muránsky, pretože sme to boli práve my  dvaja, 

ktorí sme nesúhlasili s predloženým návrhom investí cií 

a investi čnej výstavby na rok 2013 a v tejto väzbe na výšku 

poskynuté, požadovaného úveru na krytie tohto objem u vo 

výške osemdesiat miliónov Eur.  
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Ide v podstate o úverový rámec. Úverový rámec, ktor ého 

časť by mala by ť použitá na investície a investi čnú 

výstavbu v roku 2013 a tridsa ť miliónov v roku 2014.  

Zhodneme sa v tom, že naozaj je potrebné investova ť, 

to je , o tomto nie je debata, skôr rozsah investíc ií, 

o ktorých hovoria, hovorí predstavenstvo sa nezhodu . Je 

naozaj potrebné považova ť za masívne a ve ľmi nebezpe čný 

objem, o ktorom hovoríme. 

Spomeniem len pre porovnanie, v roku 2012 sme 

investovali, vydali investi čné výdaje, mali sme investi čné 

výdaje v objeme tridsa ťjeden miliónov a na roky 2013 a 2014 

by sme mali preinvestova ť takmer dvesto miliónov, ktoré 

hovoril pán Gajarský. 

(poznámka: riadite ľ povedal „pod ľa toho plánu obnovy, 

tak“) 

Áno, v každom prípade sú to investi čné výdaje a je 

jasné, že takýto obrovský rozsah ho, je až nebezpe čný. 

Udrža ť z h ľadiska budúcnosti stabilitu v tejto firme, 

aby  neprepadla do červených čísel a to všetko vyvolá 

naozaj tlak neskôr, aj s dopadom na splátky na úver , úveru, 

ktorý príde, na rast, naozaj na rast cien. 

Našou povinnos ťou je zabráni ť a vytvori ť ve ľmi 

obozretne a sledova ť podmienky preto, aby nenastali také, 

taká situácia, ktorá vyvolá tlak na rast, rast cien  vody 

a sto čného. 
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To, že naozaj je treba poveda ť, že osemdesiatmiliónový 

úver, ktorý by sa mal čerpa ť, tak ako povedala v týchto 

dvoch obdobiach.  

Ono to znie osemdesiat ale je to takmer dve a pol 

miliardy korún. Teda aby sme vedeli, skôr to udrie to číslo 

do o čí, ke ď hovoríme o sume dve a pol miliardy našich 

slovenských bývalých korún.  

To, že to bude, bude ma ť dopad na hospodárenie a že 

výrazne táto obrovská investi čná aktivita v rokoch 2013 

a 2014 ovplyvní práve investi čné výdavky, výdaje, o ktorých 

hovorí pán kolega Šov čík, že nám treba na ďalej investova ť 

do vodovodnej siete, kde sú obrovské straty, práve 

v oblasti Bratislava, že tam je takmer šestnás ť miliónov, 

pokia ľ sa pamätám, metrov kubických vody v strate ako 

ro čne. Takže do tejto oblasti do vodovodných sietí bud e 

treba naozaj investova ť. Zárove ň však táto masívna 

investi čná výstavba nám umožní investova ť len do výšky 

polovice objemu investícií tie, ktoré mali sme v ro ku 2012 

a to až do obdobia splácania úverov v roku 2025. 

Zárove ň, objem prostriedkov, ktoré pôjdu na opravy až 

do roku 2021 dosiahnu úrove ň vynaložených prostriedkov 2012 

až v tom roku 2021. 

Preto nemôžem sa stotožni ť so záverom, ktorý je 

v tomto materiáli, že spolo čnos ť bude splác, schopná 

spláca ť nový úver vo výške osemdesiat miliónov za 

predpokladu dodržania uvedených objemov investi čnej, 

investi čných výdavkov po čas celej doby splácania úveru, ke ď 

už teraz vieme ako tie obdo, tie jednotlivé splátky , tie 
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tie nároky na investovanie naozaj sú poddimenzované  

a zárove ň, že v prípade prekro čenia, čo vieme, že bude tlak 

na rast týchto investi čných výdavkov, tak ako sú teraz 

projektované, dôjde k prekro če, bude potrebné to 

prekro čenie kompenzova ť úsporou prevádzkových nákladov. 

V tomto asi ťažko, ke ď aj objem prostriedkov na opravy. 

Lebo ako som povedala , dosiahnu úrove ň vynaložených 

prostriedkov 2012 až v roku 2021. (gong) 

Ako sa asi teda, poprosím ešte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, máte druhé vystúpenie, pani poslanky ňa. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Znamená to, že ako vlastne potom z tej situácie.  

No najpravdepodobnejšie tým, že budeme musie ť urobi ť 

nie čo na strane rastov príjmov spolo čnosti a teda nevyhneme 

sa z tohto dôvodu, alebo je tu ve ľké, ve ľké nebezpe čie 

tlaku rast cien vodného a sto čného pre obyvate ľov 

Bratislavy. 

Chcem teda poveda ť na záver, že nie je dobré súhlasi ť 

vo Vašom prípade, pán primátor, na valnom zhromažde ní sú 

súhlasi ť s objemom osemdesiatich miliónov čerpa ť tento úver 

a domnievame sa a predkladáme návrh, pán kolega Mur ánsky ho 

pre číta v presnom znení, že odporú čame sústredi ť sa naozaj 

na potrebu úverovania v roku dvetisíc, pre rok 2013  vo 

výške štyridsa ť miliónov Eur s tým, že bol by to úver rok 
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2013 a potrebu úverových zdrojov na dvetisíc, na ro k 2014 

vyšpecifikova ť na základe reálnych investi čných potrieb 

a schopnosti a výsledkov hospodárenia spolo čnosti BVS. 

Snáď len na záver chcem len poveda ť že v roku, koniec 

roka 2014, 31. 12. 2014 bude znamena ť poh ľad na bé-ve-esku, 

kedy my už budeme ma ť poslanecké mandáty ukon čené. Takže 

zanecháme bé-ve-esku vo výške devä ťdesiatich šiestich 

miliónov Eur úverových zdrojov. 

Je to ve ľmi nebezpe čné číslo, a preto si myslím, že 

je, že mali by sme tento stav zníži ť a ve ľmi opatrne 

postupova ť čo sa týka žiadosti o poskytovanie úveru 

a k jeho čerpaniu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne váženej pani poslankyni. 

Slovo má pán poslanec  Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pán kolega Šov čík, Bratislavská vodárenská spolo čnos ť 

bola v dobrej kondícii aj v minulom období, o čom sved čí 

rating, ktorý mala pridelený. 

Ja nespochyb ňujem potrebu investície. Jedna, jedna 

časť investície je vyvolaná záväzkom Slovenskej republi ky 
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voči Európskej únii zosúladi ť parametre vypúš ťaných vôd 

z čistiacich od, z čerp, z od, z čoviek. K čomu sa 

zaviazala Slovenská republika a šmahom ruky to pren iesla na 

vodárenské spolo čnosti, ktoré sú vlastnené mestami 

a obcami. 

Druhá vec je infraštruktúra, ktorá je naozaj 

v dezolátnom stave a pri takom, pri takých príjmoch  aké, 

aké vodárenské spolo čnosti na Slovensku majú a pri tej 

politike, ktorú regula čný úrad uplat ňuje vo či vodárenským 

spolo čnostiam sa naozaj dajú hasi ť iba havarijné stavy a aj 

sa to tak asi doteraz dialo.  

Ja si ale kladiem niektoré otázky, ktoré by som bol  

rád, keby mi, keby mi niekto zodpovedal. 

Predchádzajúce vedenie bolo kritizované tu ústami 

bývalého poslanca, terajšieho ministra Čaplovi ča za 

prijatie úveru dvadsa ť miliónov, pri čom podmienky tohto 

úveru boli výhodnejšie ako tie za ktoré si Slovensk á 

republika poži čiava na kapitálových trhoch.  

Zaujímalo by ma, aké podmienky tohto úveru od bánk 

budú.  

Ďalšia vec je miera zadlženia spolo čnosti. Bratislava 

ako mesto má mieru zadlženia šes ťdesiat percent ro čných 

príjmov. Tu sa hovorí cez sto  percent.  

Ja sa obávam troška vplyvu na rating spolo čnosti. 

Schopnos ť spláca ť tento úver, o tom už tu rozprávali aj 
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kolegovia  Ak je, ak je zisk vodárenskej dva milión y Eur 

ro čne, tak mi to akosi nevychádza.  

Ďalšia vec, už to tu bolo spomenuté, blog pána koleg u 

Muránskeho, som si pre čítal.  

Ja sa pýtam, pán kolega, Vy ste neschva ľovali 

investi čný plán v dozornej rade? 

(poznámka: je po čuť slová zo sály „...bol proti“) 

Bol proti, aha, výborne. 

Mne to za čína pripomína ť istého pána Trstenského, 

ktorý bol v minulosti v dozornej rade a tiež tam ne jakú 

šarapatu robil, či ste neprevzali nejako jeho pozíciu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Muránsky na druhé vystúpenie.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 

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

Ďakujem. 

Chcel by som pre číta ť návrh na znenie nového 

uznesenia, a to je: 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta, 

aby na mimoriadnom valnom zhromaždení Bratislavskej  

vodárenskej spolo čnosti, akciovej spolo čnosti d ňa 23. 5. 

2013 nehlasoval za prijatie úveru vo výške osemdesi at 

miliónov do spolo čnosti Bratislavská vodárenská spolo čnos ť. 

A po B): 
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Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta, 

aby mimoriadnom valnom zhromaždení Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, akciovej spolo čnosti d ňa 23. 5. 

2013 hlasoval za prijatie úveru do spolo čnosti Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť na, na investície a investi čnú 

výstavbu len pre rok 2013 na úrovni maximálne štyri dsiatich 

miliónov Eur. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán poslanec Pilinský. 

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

Ja by som sa rád predkladate ľa materiálu spýtal, aká 

je tam hierarchizácia ako tých, tých, tých priorít,  tých 

investi čných projektov pod ľa tej farebnej škály, lebo nie 

je mi z toho úplne zrejmá. 

A zárove ň by som sa teda chcel spýta ť predkladate ľov 

tohto pozme ňujúceho návrhu a zárove ň čle členov dozornej 

rady a teda osobite aj pani Dzivjákovej, ktorá je z árove ň 

aj poslanky ňa za náš volebný obvod, za, za Ra ču, či sú tam 

nejaké aktivity, ktoré sa týkajú Ra če a či potom znížení, 

sa konkrétne potom bude, budú nejaké, nejaké invest ície 

odtia ľ vyhadzova ť, alebo či sa to potom bude znovu 

prehodnocova ť na dozornej rade?  Alebo akým spôsobom potom 

budú tie investície, na ktoré nám budú chýba ť financie 
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z tohto úveru, kto rozhodne o tom, že teda totok sa  

financova ť tento rok alebo budúci rok nebude. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Slovo má pán starosta Krúpa. Nech sa pá či 

Ing. Jozef   K r ú p a , starosta mestskej časti Bratislava 

– Záhorská Bystrica: 

Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. 

Dovolil by som si za Záhorskú Bystricu pripomenú ť, že 

sa u nás otvárajú nové územia a lokality v rozvojov ých 

územiach. Všetky tieto lokality potrebujú vodu a ta k isto 

odkanalizovanie, kanalizáciu. 

Tak isto v ceste smerom, alebo D1 smerom do, do Brn a 

a medzi teda dia ľnicou a Hodonínskou cestou, kde je v rámci 

územného plánu charakterizované ako zmiešané územie  obchodu 

a služieb, kde momentálne je obchodný dom Lama č bauMax, 

ktorý je teda ale v Záhorskej Bystrici, sú vydané ďalšie 

územné rozhodnutia na takéto objekty a všetci, všet ky 

momentálne musia po číta ť s tým, že musia budova ť vlastné 

čistiarne odpadových vôd. Aj samotný bauMax Lama č, ktorý je 

v Záhorskej Bystrici, je tiež pripojený na čistiare ň 

odpadových vôd. 
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Chcel by som pripomenú ť, že momentálne máme my na 

stavebnom úrade projektové dokumentácie z bé-ve-esk y, ktoré 

počítajú s výstavbou jednak vodojemu, jednak z verejný ch 

vodovodných sietí  v rámci Záhorskej Bystrice, ktor é by 

tieto lokality vedeli rieši ť. A tak isto aj vlastne územné 

rozhodnutia, alebo žiadosti o územné rozhodnutia na  tieto 

kanaliza čné, kanaliza čné siete, ktoré by vedeli vlastne 

dosta ť všetky tieto lokality do normálu, ktorý pre 21. 

storo čie je. To znamená, že máme vodu z vodovodu a splašk y 

dávame do kanalizácie. 

Chcel by som ešte teda poprosi ť pánov poslancov, keby 

nie len pre Záhorskú Bystricu, ale takisto pre celú  oblas ť, 

ktorú bé-ve-eska obhospodaruje, zvážili potrebu týc hto, 

týchto investi čných aktivít, že sú skuto čne ve ľmi dôležité.  

A taký, na trošku doplnenie by som chcel poveda ť, že 

v prípade schválenia úveru by som bol rád možno, ke by sa 

časť z neho použila aj na dofinancovanie tých verejných  

toaliet v Devíne, aby sme tú tému, ktorá tu, poviem  tak, 

dlhodobo zapácha, sa v rámci týchto spojených ná, s pojených 

nádob vyriešenia vyriešila, pretože toalety, splašk ová 

kanalizácia a voda súvisia.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Šindler má slovo. Nech sa pá či. 
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Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel trošku oboznámi ť poslancov miestneho, 

mestského zastupite ľstva s priebehom vývoja tohto 

investi čného plánu a schva ľovania v orgánoch spolo čnosti. 

Chcel by som poveda ť, že tento kone čný návrh, ktorý tu 

máme teraz predložený, je piatym draftom, ktorý pre šiel cez 

predstavenstvo, ktoré ho jednozna čne schválilo a predložilo 

na schválenie do dozornej rady.  

V dozornej rade sme sa zaoberali týmto materiálom n a 

dva krát. V prvom návrhu bola požiadavka na šes ťdesiat 

miliónov Eur v roku 2013 a dvadsa ť v 2014. A celkový úver 

vo výške osemdesiat miliónov. Po konzultácii a úpra ve tohto 

investi čného plánu bola, bol plán prerozdelený do rokov 

2013  a 14 tak, že je požiadavka na pä ťdesiat v roku 2013 

a tridsa ť miliónov v roku 2014. 

Pred tým, ako sme. 

No a naposledy k hlasovaniu došlo tak, že siedmich,  zo 

siedmich členov dozornej rady boli piati za a dvaja boli 

proti, tak ako tu sa predstavili pán Muránsky a pan i 

Dzivjáková.  

Ja ke ď som predstúpil k hlasovaniu a hlasoval som za, 

taktiež by som chcel poprosi ť poslancov, aby hlasovali za 

prijatie tohto úveru.  

Dal som si požiadavku na generálneho riadite ľa, aby 

nám od financujúcej banky doniesol vyjadrenie, v kt orom nám 
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stanoví strop, strop úveru, ktorý môže naša spolo čnos ť si 

zobra ť, dajme tomu ú v tejto banke. Naša financujúca bank a 

je VÚB banka Bratislava a ich vyjadrenie je, že nám  dajú 

úver do výšky stodvadsa ť miliónov Eur. 

Čiže nový úver aj so starým úverom je zhruba do výšk y 

osemdesiat percent tohto úverového stropu, s tým že  toto 

bol na nástrel, že nerobili žiadne zásahy do ekonom iky. 

S tým, že krytie tohto úveru bude garantované našim i 

pohľadávkami, ktorými, ktoré presmerujeme do tejto 

spolo čnosti. 

Druhou, druhou významnou okolnos ťou, ktorou som , pri 

ktorej som hlasoval v prospech tohto úveru aj tohto  

investi čného plánu je, myslím si, že najvä čšie straty vody, 

ktoré som mal možnos ť zisti ť od Prahy až po Košice, vrátane 

Viedni, tak sú bohužia ľ v Bratislavskej vodárenskej 

spolo čnosti. A už to hovorím rok aj trištvrte, od kedy so m 

tam predsedom dozornej rady. Tie straty sú vo výške  

tridsa ťpäť, tridsa ťšes ť a zdvíhajú sa až na tridsa ťsedem 

percent. A ke ď si povieme, že v čom sú tie náklady, že vodu 

musíme kúpi ť a skoro tridsa ťpäťpercentné straty tej vody 

nám vyte čú naspä ť. Elektrinu, ktorú platíme ro čne zhruba 

sedem  miliónov Eur je na to, aby sme tú vodu vy čerpali, 

natla čili do vodojemov a natla čili do tohto systému, je 

taktiež jalová tá energia,  s tým že sa tá voda vyt ratí. 

Keď si pozerám tie straty vody, ktoré majú od Prahy až  

po po Košice, tak sa nachádzajú, Viede ň má napríklad 

dvanás ť, východniari majú okolo devätnás ť a my máme, 

hovorím, tridsa ťsedem. 
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Tu v tejto investícii, ktorú tu máme vo výške 

stojedenás ť miliónov, ide sedemdesiat miliónov do týchto 

vodárenských sústav a mám majú za výsledok, aspo ň 

predpokladám, že ur čite budú ma ť, zníženie tejto straty, 

lebo tu ešte ako Bratislavská vodárenská, hlavne 

Bratislava, kde sa tých šes ťdesiat percent vody stratí 

priamo v meste máme tú výhodu, že na vode jednak se díme, 

ale na druhej strane ke ď nám tie rúry te čú, tak to ani 

nevieme. 

V okolitých vodár ňach, ke ď im voda z rúry te čie, tak 

im to vystrelí na cestu a dá sa to zisti ť. Tu nám to te čie 

do toho piesku a my si to len kupujeme a pre čerpávame 

a strácame ako, ja neviem, nie ako v 21. storo čí, ale možno 

tristo rokov naspä ť. 

Takže si myslím, že aj v tejto miere by sa to, aleb o 

v tejto časti tejto sústavy vodárenskej by sa mala dostavi ť 

zmena. 

Ďalších tridsa ť miliónov z tohto investi čného plánu je 

ur čené na tri najvä čšie naše ČOV-ky, hlavne Vraku ňa, 

Petržalka , Holí č, ktoré potrebujú obnovu a tá obnova musí 

nastúpi ť v tomto roku, aby sa stihla do roku 2014, ke ď po 

2015-tom už môžu prís ť do úvahy sankcie, sankcie za 

poškodzovanie životného prostredia odpadmi z tejto,  

z týchto ČOV-iek. 

Takže, ja si myslím, že tento úver a táto investíci a, 

tejto.  
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Ešte možno spomeniem to, že som si pozrel aj ostatn é 

výro čné správy vodárenských spolo čností (gong) a napríklad 

taká najporovnate ľnejšia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Poprosím o vystúpenie, nech sa pá či. 

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

Najporovnate ľnejšia vodárenská spolo čnos ť s našou je 

východoslovenská vodárenská spolo čnos ť. Tá si v roku 2011 

na krytie svojho investi čného plánu zobrala šes ťdesiatsedem 

miliónov Eur, ktoré spláca. A našich, našich šestná sť 

miliónov je v sú časnom stave, ktorý máme úplne najnižší. 

A mám to skonzultované aj s našim regulátorom, ktor ý 

hovorí, že táto investícia aj s týmto, neohrozuje, 

neohrozuje prosperitu a budúcnos ť vodárenskej spolo čnosti. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ďakujem za Vaše vystúpenie.  

Chcú na Vás reagova ť dvaja poslanci. 

Ako prvý pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Nechcem bagatelizova ť problém tých strát, ale možno by 

bolo dobré uvies ť na pravú mieru za čo vodárenská kubík 

vody kupuje, za čo ho predáva. Lebo takto by to vyzeralo, 

že, že je to asi podobné číslo, nie je to celkom tak. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Jen čík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Mňa napadá len jedno. O desiatej sme dali dnes nie 

ropovodu. Neurobme tak aj čistic, čisti čkám odpadových vôd 

a neplytvajme pitnou vodou. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ako  ďalší re čník je pán poslanec Hr čka. 

Nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem spýta ť, ja ke ď tu vidím, že celkový 

majetok BVS-ky je štyristotridsa ť miliónov, pod ľa tej, toho 

výkazu vidím, že investi čné výdaje v rokoch 2011 a 12 boli 

zhruba tridsa ť miliónov.  
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Neviem, nie sú tam predchádzajúce roky, ale ak by s om 

vychádzal z toho, že predchádzajúce roky boli poved zme 

nejak v takejto úrovni, tak zhruba za štrnás ť rokov viete 

obnovi ť celý, celú hodnotu majetku BVS-ky, ktorú máte. 

Pri čom ako ja si myslím, že asi vä čšina toho majetku do 

ktorého BVS-ka investuje, má asi dlhšiu dobu upotre benia 

ako štrnás ť rokov, predpokladal by som minimálne dvadsa ť až 

tridsa ť. Chcem sa spýta ť, kde sa potom tie investície 

strácajú. 

Ako nevidím tú históriu, možno predtým  boli nižšie , 

bohužia ľ nie je tam povedzme nejaké, nejaká úrove ň 

investícií za posledných desa ť rokov. Ale, moja otázka teda 

znie, že: 

Ak by som takto vychádzal, tak za normálnych okolno stí 

pri normálnej spolo čnosti štrnás ťro čná návratnos ť, lebo 

BVS-ka, pod ľa mňa vä čšinu investícií má v nejakom potrubnom 

systéme a podobných, tak štrnás ťro čná ná, alebo 

štrnás ťro čná obnova mi príde ako ve ľmi slušné číslo. 

To je len na margo môj poh ľad. 

Ak to teda, a teraz po čujem, že celý ten stav je, že 

je to v zlom stave, že sú tam, proste potrubie je z a, sú 

v stave, že ho treba opravova ť a tak ďalej, tak sa pýtam, 

ako toto mi tu trochu nesedí. 

Druhú vec, na ktorú by som rád upozornil.  

Pán primátor, Vy ste dostali mesto 

v šes ťdesiatpercentnom zadlžení a pravidelne tu po čujeme, 

musíme predáva ť, musíme zvyšova ť príjmy, musíme hento. 
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Ja si neviem predstavi ť, ke ď my svojim nasledovníkom 

odovzdáme BVS-ku v sto percentnom zadlžení, čo potom bude 

rozpráva ť náš nasledovník. 

Pretože, ak už sa teda bavíme o nejakej úrovni úver u, 

tak ako budiš, okej, ako nech sa nainvestuje, ale m yslím 

si, že nejaká hranica by mala existova ť.  

A ja si neviem predstavi ť, že by niekto dal úver vo 

výške sto percent ro čného príjmu. Viem , že také nie čo, 

takéto nie čo sa robí štátom, pretože potom doty čné subjekty 

vedia, že to nejak z toho štátu dostanú. A v tomto prípade, 

ako neviem si predstavi ť, keby ste mali neviem, oby čajnú 

komer čnú firmu, ktorá by dostala úver vo výške sto percen t 

svojho ro čného obratu.  

Príde mi to, príde mi to ve ľmi vysoká suma a naozaj si 

myslím, že by, že by  sa, že by sa to malo trošku, trošku 

propor čnejšie rozloži ť. Nemyslím si, že to je adekvátna 

výška. 

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 Šindler. 

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

Ďakujem. 
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Pánovi Len čovi by som chcel, že za ko ľko kupujeme 

a predávame pitnú vodu? Tak kupujeme ju za korunu 

a predávame ju zhruba za tridsa ť korún aj pä ťdesiat 

halierov.  

Aby bol, ale toto je to jednoduchšie, že v tých 

korunách, že za korunu sa zhruba kupuje a za tridsa ť korún 

a pä ťdesiat sa predáva. 

A tu na kolegu Hr čku, som mu postúpil papier VÚB-ky, 

kde je garantovaná výška úveru do výšky stodvadsa ť miliónov 

Eur. (poznámka: v sále je po čuť vrava) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja ešte poviem. 

Ešte pán poslanec Hr čka, samozrejme reaguje. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

To, že nerozumiem, teraz tej poznámke, že garantova né 

do stodvadsa ť, ako tým mám rozumie ť, že ak nám banka 

poži čia do stodvadsa ť, tak osemdesiat je v poriadku. Ako, 

ja nerozumiem teraz tej poznámke, že garantovaných 

stodvadsa ť. 

Ja hovorím o nejakom ro čnom obrate. A to, o čo opieram 

ja, že ak ak zoberete štandardnú komer čnú firmu, ktorá má 

obrat a má zadlženos ť vo výške sto percent svojho ro čného 

obratu, skúste si zobra ť, či, či je napríklad Orange, T-
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Com, alebo neviem, nejaká iná komer čná firma zadlžená vo 

výške sto percent svojho ro čného obratu. Tak, kto by jej 

poži čal na to? 

Ako, moja otázka znie, ak niekto poži čia do výšky sto 

percent, tak to je len možno špecifikom podnikate ľského, 

podnikate ľskej aktivity a presne zaistenia a to asi 

nesved čí o dobrej kondícii, že či bude firma v dobrej 

kondícii, alebo to, ako dostane tie peniaze naspä ť, ale nie 

či tá firma bude fungova ť dobre alebo nie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickú poznámku pani poslankyni Dzivjákovej udeli ť 

nemôžem, pretože sa prihlásila potom, čo pán poslanec Hr čka 

odpovedal na faktickú svojho predre čníka. 

Čiže teraz bude diskutova ť pani poslanky ňa Ondrišová 

a pokia ľ máte záujem, ur čite sa ešte môžete vyjadri ť 

v rámci faktických poznámok na iných re čníkov. 

Pani poslanky ňa Ondrišová. 

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som položila takú otázku, či si vieme 

predstavi ť, že by sme tieto investície do BVS-ky nerobili, 

čo by potom mohlo nasledova ť. Vieme si predstavi ť, že by 
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nám napríklad za čali splašky vyteka ť po uliciach? Na to vám 

odpoviem, že áno.  

Ja som takú situáciu zažila. Ja žijem na ulici, na 

Kunerádskej ulici v Lama či, ktorá nie je odkanalizovaná 

dvadsa ť rokov a dvadsa ť rokov sa boríme s týmito 

problémami.  

Viem čo je to hospodárenie so žumpou, viem čo je to, 

keď žumpy v rodinných domoch vytekali na Kunerádskej u lice. 

A potvrdí mi to aj pán starosta, náš, ktorý vie, že  pred 

siedmimi rokmi sme skuto čne takúto situáciu v Bratislave, 

v hlavnom meste, riešili. Kde museli sme od rodinné ho domu 

k rodinnému domu chodi ť, šetri ť a snori ť, odkia ľ to ide, čo 

to je, či majú, či je tam čisti čka odpadových vôd, či je 

tam žumpové hospodárstvo, kedy sa vyberá tá žumpa. To sú 

neskuto čné problémy. 

Čiže, ja presne viem o čom sa hovorí. Aby sme vôbec 

prinútili ľudí, že si museli postavi ť vlastné čisti čky vôd, 

aj ja mám vlastnú čisti čku vôd. 

Ďalšie problémy. Tá voda sa niekam musí dáva ť, nemôže 

sa dáva ť hocikam. 

Ak tieto investície robi ť nebudeme, tak nebude len na 

Kunerádskej a na iných uliciach ako je Lama čská cesta, 

Furmanská, Zidiny, tam je pä ť neodkanalizovaných ulíc, a to 

sme v Lama či. A ur čite aj v Bratislave je ich, tých ulíc 

množstvo.  
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Čiže to je ďalšia investi čná obrovská vec, ktorá BVS-

ku čaká. A preto sa pýtam, že čo sa stane, ak sa neurobí 

čisti čka odpadových vôd, napríklad v tej Devínskej. Urobí  

sa tam uzávera. Je tam megaúzemie, takzvaná Lama čská brána, 

ktorá od Lama ča až po Devínsku má sa to zastava ť. Ve ď 

kone čne ten projekt je rozbehnutý. Stoja tam, stojí tam 

dnes bauMax, budú tam iné obchodné re ťazce, čo s tým potom 

budeme robi ť? Budú nám tie spašky tiec ť od Devínskej na 

západnom území Bratislavy až,  neviem, do centra me sta? 

A ja preto podporujem. Je to potrebné. Skuto čne tie, 

tie investície sa musia posilni ť. Inak to asi v hlavnom 

meste nepôjde. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Tri faktické poznámky na toto vystúpenie.  

Ako prvý pán poslanec Muránsky. 

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

Chcel by som iba poveda ť faktickou poznámkou to, že ak 

sa príjme ten náš pozme ňujúci návrh, tak stále na tento rok 

bude vy členených vyše sedemdesiatjeden miliónov Eur do 

rekonštrukcie vodovodných sietí. Presne do čisti čiek 

odpadových vôd, ktoré sú spolufinancované z fondov 

Európskej únie. Čiže táto vec nie je ohrozená. 
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Na druhej strane čo je ohrozené, pokia ľ dneska, alebo 

v tomto roku, alebo v budúcom roku vy čerpáme kompletne naše 

úverové kapacity, tak nebudeme môc ť potom prijíma ť ďalšie 

úvery v ďalších rokoch, pokia ľ príde naozaj výraznej 

povedzme, že nejakej živelnej pohrome. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Dinuš, faktická. 

Bc. Martin   D i n u š , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Som rád, že to pán kolega Muránsky spomenul, pretož e 

ja mám otázku iného typu. 

Hovoríme tu o nutnosti investícii. Ja hovorím, jasn é. 

Ale čo tak napríklad, pre čo len voda? Pre čo nie cesty? 

My sme si schválili  nejaké odloženie, odloženie dl hu, 

dlhu jedného milióna a to nám cesty ur čite nezachráni. 

A napriek tomu sme sa tešili, jak sme doprave straš ne 

pomohli.  

Ale ja mám taký ešte iný, iný taký, takú myšlienku,  

že. Celé mi to tak trošku pripomína taký klasický s cenár.  

Že máme nejaký podnik, ktorý patrí mestu, respektív e 

štátu, to je na podobnej úrovni a dostaneme ho do z lých 

čísiel. Potom príde záchranca vo forme nejakej finan čnej 

skupiny, za lacno to kúpi a zrazu vlastne my to už nemáme 

ako spolo čnos ť. 
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Ja si tak akože kladiem otázku: Neni toto scenár 

podobného typu? Má to. Ja si tak, fakt tu vidím iba  dvoch 

ví ťazov, banku a budúcu finan čnú skupinu, ale jedného 

porazeného a to je ob čan, ktorý to bude spláca ť so svojich 

peňazí. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pani námestní čka 

Kimerlingová. 

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

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Ja by som doplnila ešte tú informáciu, ktorá zaznel a 

v súvislosti s investi čným plánom a v tom investi čnom 

pláne, ke ď si všimnete v tom cash flow, tak tam vidíte, že 

vlastne to, to zvýšené investovanie len, je len na dva, 

tri, štyri roky. A keby sme pokra čovali v rovnomennom 

investovaní, tak ako bolo v roku 2011 a 12, po tých  zhruba 

tridsa ť miliónov, tak by sme vlastne dosiahli to isté. A t o 

tak, že každý rok po tridsa ť miliónov by sme investovali 

a za desa ť rokov by sme to mali vlastne všetko zmenené. 

Keď sa pozriete do tej tabu ľky, tak vidíte, že potom 

prudkom investovaní v tých desiatkach miliónov, pot om to 

v tých ďalších rokoch klesne. A už nie na tridsa ť miliónov, 

ale tam už investujeme desa ť, dvanás ť miliónov. 
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Čiže, pre čo v tých ďalších rokoch znižujeme (gong) tie 

investície? Tam už nebude treba robi ť investície? Len za 

dva roky urobíme? Za dva roky nestihneme urobi ť všetko. Ani 

za štyri. 

Čiže udržme radšej rovnomerné investovanie po tých 

zhruba tridsa ť miliónov každý rok a myslím si, že aj potom 

tá finan čná situácia v spolo čnosti bude lepšia a bude 

v lepšej kondícii a ak nedosiahneme to, že za dva r oky 

vy čerpáme celý úverový rámec, ktorý spolo čnos ť môže radšej 

rovnomernejšie rozdeli ť do viac rokov. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ako ďalší prihlásený je pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Na finan čnej komisii som si myslel, že pán riadite ľ sa 

prierokol. Len to zopakoval aj tu, tak si myslím, ž e tá 

informácia akože nie je nebezpe čná. 

Pokia ľ mne, ako zástupcovi zvolenému ob čanovi, ob čanmi 

do tohto miestneho zastupite ľstva, mne ide zdôvod ňuje, že 

si musím poži, poži čať alebo zobra ť úver na investície, aby 

nedošlo k poklesu ceny vody, tak hovorím, som proti . 
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Pán riadite ľ tu povedal, dve percentá z investi čných 

prostriedkov sa dá, zaratávajú do do vzorca na výpo čet 

schválený predajnej, predajnej hodnoty vody. 

Čiže akonáhle či je tam len zmienka, že v podtóne 

toho, že my si poži čiavame, investujeme, aby sme mohli 

udrža ť cenu vody na tej úrovni, respektíve čaka ť, že jej 

aspo ň infla čný infla čný nárast, tak za takýto návrh nebudem 

hlasova ť. To je jedna vec. 

Druhá vec. Chvalabohu máme tu jeden podnik, ktorý s a 

zdá by ť v dobrej kondícii. Nebol som aktérom 

predchádzajúcich rokov, čo sa dialo vo Vodár ňach 

a kanalizáciách, ale pod ľa toho, čo sa hovorí, boli snahy 

aby sa tento stav zvrátil, už skôr. A vznikali dcér y, 

vznikali vnukovia, možno alebo vnu čky. Žia ľ, táto cesta 

akože, zdá sa nedospela do takého stavu, že by sa v odárne 

dostali do zlého stavu. Čiže žiada ten scenár, ktorý tu 

kolega pomenoval, dosta ňme ho nejakým spôsobom do červených 

čísel.  

Ja neobhajujem to, aby vodárne zle hospodárili. Aby  

udržiavali stratu na pre čerpávanej vode, kapacite vody. 

Ale naozaj táto vízia toho, že vodárne sa dostanú d o 

stavu, ke ď budeme zase radi, že ich niekto kúpi, by mi 

nedala spa ť. Nemôžem zahlasova ť. 

A teraz k tej celkovej financií, k tej celkovému 

finan čnému stavu, ktorý je vo vodár ňach.  

Naozaj ke ď si prezrieme tie tabu ľky, ktoré sme 

dostali, tak disponobilné prostriedky na investície  
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v priebehu posledných štyroch rokov sú približne vo  výške 

tridsa ťdva miliónov. Tridsa ťdva miliónov Eur, to je jedna 

miliarda korún. Aby sme si to naozaj uvedomili v číslach, 

ktoré nám možno hovoria viac.  

V tomto duchu, v tomto duchu, to čo aj pani 

námestní čka povedala, ke ď rozložíme investície do desiatich 

rokov, tak je to tristo miliónov. Tristo miliónov.  

Pre čo my v rámci dvoch rokov chceme urýchli ť  tento 

investi čný proces. Lebo zvýšené investície sú zahrnuté len 

v rámci dvoch rokov. A potom spomalíme investovanie , lebo 

možno, mohlo by sa poveda ť, že už nebude pre čo. Možno 

nebude treba rozširova ť sie ť vodárni a kanalizácii. 

Pýtal som sa, či je to uzavretá vec pevná, nie je to 

rozumné. Nie je to rozumné,  ke ď si povieme, že hne ď ten 

úver bude vhodný, výhodný, plus mínus tri percentná . Čiže 

ro čná úroková miera tri percentá z osemdesiatich milió nov 

je vždy dve celé štyri, dva celé štyri milióna, kto ré mi 

dáme za možnos ť investície behom dvoch rokov. Čiže to je 

jedna vec. 

Druhá vec je, predpoklad a v horizonte tých desiati ch 

rokov, kde sa zaväzujeme splati ť tento úver sa 

nepredpokladá vysoký nárast objemov výkonov vodární . Čiže 

ten rast požiadavok na vodárne a kanalizácie nemôže  nejakým 

spôsobom nás zasko či ť, že sme nepripravení, čo sa týka 

požiadaviek od obyvate ľstva. 

Je to informácia z, z dozornej rady. Čiže to sú čísla, 

ktoré vychádzajú priamo zo spolo čnosti. 
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Pozrime sa do tabu ľky. Napriek tomu, že 

nepredpokladáme zvýšený objem výkonov, behom desiat ich 

rokov sa zvyšujú príjmy o pätnás ť percent. Čiže naozaj sa 

tu predpokladá ten postupný nárast v rámci, v rámci  

spoplatnenia toho, čo kanali, vodárne a kanalizácie 

poskytujú. Čiže zase tento spôsob nám umož ňuje jedine to, 

že bude opodstatnenos ť toho, aby ceny vody a vodného, 

sto čného rástli. Rástli a zvyšovali sa. 

Čiže spätne ke ď sa pozriem, ten, ten jednoduchší 

(gong) spôsob a pre nás ako akcionára výhodnejší, k ončím 

vetou (poznámka: po čuť slová „nech sa pá či“), by bol v tom, 

že podrža ť si ten  trend rozumného investovania v rámci 

toho, čo je už otázka navýšenia rozumného úverového rámca,  

respektíve hovori ť o vhodných investíciách.  

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na Vaše vystúpenie faktickou poznámkou reaguje pán 

poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, ja som zabudol dve veci. Že Vy ste povedali, ž e 

z investícií nám regula čný úrad uznáva len dve percentá. 

V prepo čte je to vlastne jedna pä ťdesiatina. Predpokladám, 

že vychádza z toho, že pä ťdesiat rokov je doba životnosti, 

(poznámka: po čuť slová: „odpisová doba“) odpisová doba.  
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Čiže už len ke ď sme pri tomto, tak to potvrdzuje tiež 

to. že tá doba obnovy štrnás ť rokov je, v tom prepo čte, 

štvrtinová oproti, oproti životnosti.  

Druhú vec, presne tak , ako bolo povedané, my 

v priebehu desa ť rokov nainvestujeme de facto to isté. Prvé 

dva dáme zvýšené a zvyšných osem dáme znížené inves tície. 

Jediný rozdiel je v tom, že zaplatíme na tom ešte n ejaký 

úver. Takže pri, pri prepo čte splácania úveru my nejakých 

desa ť, pätnás ť miliónov dáme na úvere, ktorý by sme mohli 

investova ť. Pretože si tie peniaze poži čiame.  

Ja som tiež zástancom toho, aby, aby to bolo propor čne 

rozložené. Pretože nainvestova ť v dvoch rokoch stodvadsa ť 

miliónov  mi príde tiež obrovský obnos. Aby sa to n estalo 

tak, že zobereme úver, potom ho budeme čerpa ť len preto, že 

sme si ho zobrali, lebo je výhodný, aj ke ď ho nebudeme 

vedie ť upotrebi ť. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Na pána poslanca Koleka reaguje pán poslanec Šindle r. 

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

Ďakujem pekne. 

Možno ešte by trebalo, zaz, aby zaznela tu tá 

informácia, že sa tu hovorí o majetku aktuálnom, kt orý sa 
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spomína vo výške tristo miliónov Eur, ktorý je ako základné 

imanie spolo čnosti.   

Dostala informáciu predstavenstvo a taktiež aj dozo rná 

rada z roku 2011, kde je špecialista vodární pán in žinier 

Halúzka. Doniesol, doniesol ceník pre oce ňovanie vodných 

stavieb a týchto líniových stavieb v Českej republike, 

ktoré prijalo České ministerstvo zem ědelství a len tak 

jednoduchou tabu ľkou prehodil tie ich, tie ich prepo čty 

týchto stavieb a vyšla mu hodnota majetku BVS-ky vo  výške 

jedna celá sedem miliardy Eur.  

Čiže zhruba pä ťdesiat miliárd korún má hodnotu tieto 

siete, čovky, čerpa čky, vodojemy (gong) a z toho poh ľadu 

tie investície a tá potreba tých investícií nevychá dza 

v tých rokoch, ako tu hovoria kolegovia, ale je to úplne 

iné číslo potom. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slovo má pán poslanec Kubovi č, na faktickú poznámku. 

Mgr. Vladimír   K u b o v i č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja možno jeden aspekt by som chcel spomenú ť, a to je 

ten, že my nemôžeme a nedá mi, aby som o tom nehovo ril, 

uvažova ť len o tom, ako postupne rekonštuova ť dajme tomu 

vodovodnú sie ť. Ak hovoríme o ve ľkej investícii, ktorá by 

mala by ť v rámci štvrtého obvodu, a to je rozšírenie 
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čisti čky odpadových vôd v Devínskej Novej Vsi, tak je to 

akcia, alebo investícia, ktorá musí by ť zvládnutá 

v priebehu nejakých dvoch maximálne troch rokov. 

A pochopite ľne, poviem k tomu možno príklad, ako keby 

sme išli stava ť rodinný dom a teraz po čas desiatich rokov 

si to rozplánujeme a budeme ho kolaudova ť na konci 

desiateho roku. Čo je nemyslite ľné. 

To znamená, že niektoré investície pochopite ľne si 

vyžadujú ten prílev financií po čas ve ľmi krátkeho obdobia. 

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 Kolek. 

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

Ďakujem. 

Čiže ja by som len dve veci k tomu, čo tu odznelo. 

Prvá vec je, že aj z poh ľadu strategického 

investovania je možno hazardom vytvori ť tu previs požiadvok 

voči dodávate ľským firmám. Čiže my sme tu v nejakom v tom 

rámci tridsiatich miliónov, ktoré vodárne požadujú a naraz 

tu prídeme s tým, že chceme sto miliónov preinvesto vať 

v jednom roku. Čiže aj tá cenová úrove ň dodávate ľských 

firiem môže sa zvýši ť. Čiže to je jedna vec. 

A druhá vec, to čo povedal kolega oh ľadom nutnosti 

investovania v skrátenej dobe. Áno, pokia ľ je to jeden 
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celok, jeden dom. Ale pokia ľ v rámci vodární a kanalizácii 

máme dvadsa ť jedna projektov, čiže je otázne, tak, či tak 

ich neza čneme robi ť všetky. A či si vyberieme práve tie 

štyri dobré, ktoré budeme vedie ť a či nám náhodou tá 

kanalizácia nepraskne práve v tej, ktorú sme posunu li na 

rok 2017, nikto nezaru čí. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší prihlásený, pán starosta Šramko. 

Ing. Peter   Š r a m k o , starosta mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Chcel by som samozrejme požiada ť všetkých prítomných 

poslancov, ktorí ozaj ve ľmi obozretne a zodpovedne teraz 

diskutujú, že aký je ten správny objem prijatia nej akého 

úveru. Že ozaj je to ve ľmi ťažké. 

Chápem aj pána Muránskeho, ktorý hovorí, bu ďme 

obozretní a zoberme si radšej trochu menej, aby sme  sa 

neprezadlžili, alebo inak povedané, aby sme potom n emali, 

už potom za, presne tak, problém.  

Ale na druhej strane samozrejme je to o tom, že tu je 

vývoj nejaký. My musíme vníma ť o tom, že prijatie úveru do 

vodárenskej neurobí len príjmy za predaj vody a spl aškovej 

vody, ale sú tu aj iné, da ňové príjmy.  
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Jednoducho ke ď rozvoj územia v oblasti Bory príde 

k ďalšiemu teda nárastu výstavby nehnute ľností, mesto má aj 

svoje da ňové príjmy iné.  

Takže všetko so všetkým súvisí. Samozrejme bol som 

informovaný o tom, že práve možno kvôli čerpaniu európskych 

zdrojov, je treba niektoré časti kanalizácie už vybudované 

previes ť do majetku. A ak niekto vtedy hovorí o nejakom 

súdnoznaleckom posudku a o nejakej odpisovej hodnot e, no 

treba to zobra ť za tú nižšiu hodnotu. 

Ak je odpisová hodnota milión , nejaký súdny znalec  

povie, že je to dva milióny, no tak to zoberiem za milión. 

Lebo súdny znalecký samozrejme sa robí v tejto dobe . 

A treba teda ozaj zodpovedne gazdova ť s tými peniazmi, 

ktoré si zobereme ako úver. Čiže moja prosba ozaj, zobra ť 

úver, lebo to čo povedala aj pani poslanky ňa Ondrišová, je 

to hrozné. 

A musím poveda ť, že raz som sa tak strašne hanbil. Sme 

mali z Nórska nejakých poslancov v Lama či a tým, ke ď som 

povedal, že viete, sme hlavné mesto, ale my nemáme 

kanalizáciu, no tak, nevedeli či sa majú smia ť alebo 

plaka ť. A takéto nie čo je v rozvojových krajinách možno 

normálne ale  v Európskej únii by sme mali sa trošk u na to 

pozera ť iná č. 

Takže odporú čam, ak by niekto, ak by vä čšina poslancov 

bola proti prijatiu úveru ale za prijatie nižšej ho dnoty, 

tak odporú čam, aby ste sa ozaj priklonili k tomu, ur čite 

zobra ť úver. 
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Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší diskutujúci je pán poslanec Hanulík. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Vážení kolegovia, je zjavné už z tej diskusie, ke ď sme 

rozprávali o ropovode, tak mnohí tam spomínali, že máme ten 

najdrahší poklad, a to je voda. 

Tá voda je teraz ohrozená. Je, proste. Vieme, že tá  

kanalizácia nie je taká, ako má by ť. Niekde nie je. A stále 

by som povedal, nemôžme my za čína ť upodozrievaním hne ď toho 

podniku, že tam sú nejakí neodborníci, my sme tu od borníci 

a to je tam kopa takých neodborníkov a my im poradí me, 

koľko by ten úver mal by ť vysoký. 

Ja predpokladám , že tí ľudia, ke ď stanovili nejakú 

sumu, vedeli o čom rozprávajú, vedeli do čoho idú 

investova ť a hovorí sa niekedy, že nemáme to ľko pe ňazí, aby 

sme kupovali lacné veci.  

Možno je jednoduchšie kúpi ť staré auto, ale niekto si 

kupuje nové, aby mu dlhšie vydržalo bez, bez nejaký ch 

problémov. 
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Ja si myslím, že naozaj nerobme sa ekonómi a všetko  

dohromady, ale musíme sliepku, ktorá nám nosí zlaté  vajcia 

dlhé roky, sem-tam jej proste aj ten kurník troška 

vymaľova ť. 

Proste to nebude fungova ť stále.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ďalší prihláseným do rozpravy je pán poslanec 

Nesrovnal. 

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

No viete Vy poveda ť rozumné, pán Hanulík, aj ke ď 

nemáte trolejbus v tej Dúbravke.  

Tuto, toto chcem pokra čova ť v tom , čo ste povedali 

pretože si teraz pripadám ako na investi čnom fóre, 

investi čného bankovníctva. 

Všetci kolegovia vedia aké budú úrokové sadzby, aký  

bude cash flow, aké budú odpisy, aké budú dodávate ľsko-

odberate ľské vz ťahy za pätnás ť rokov na trhu a straty vody. 

Lenže ja to neviem, mrzí ma to, ja toto neviem. Ale  

jediné čo vidím, že je tu podnik, ktorý za ostatné dva 

roky, po nástupe novej garnitúry za čal vypláca ť dividendy, 

podnik, ktorý evidentne sa vzchopil a za čal produkova ť, 

robi ť to, čo má. Ten podnik je na to, aby investoval do 
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vodárenských zariadení a tu je investi čný úver, na to, aby 

robil to, čo má. 

Z tých podkladov vidím, že to schválilo predstavens tvo 

a dozorná rada a ja oce ňujem, že predstúpili aj pred nás 

a chcú po čuť aj náš názor. Ale upozor ňujem, že sú tu aj iné 

podniky v meste, ktoré sú naše podniky, teda čisté ale 

ktoré sa nás nikdy nepýtajú na investi čné úvery. Napríklad 

Dopravný podnik, kde platíme ro čne viac ako pä ťdesiat 

miliónov  Euro a oni sa nás ani nespýtajú či si môžu zobra ť 

úver a nevie to ani primátor. 

A títo ľudia sem prišli a chcú sa s nami poradi ť. A to 

chcem oceni ť. A takisto ten fakt, že s nami diskutuje, 

diskutujete o tomto je pekný, ale potom by som popr osil  aj 

o ur čitú konzekvenciu vo Vašich krokoch, lebo minule, ke ď 

ste ako akcionár bé-ve-esky rozoberali o prevode ak cií na 

menšinového akcionára, tak ste sa nepýtali poslanco v, či 

s tým súhlasíme. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na menšinového? 

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

Sa prevádzali akcie, asi pred pol rokom v bé-ve-esk e 

a tam ste hlasovali za mesto, súhlasili ste s tým p revodom. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

A na koho sa prevádzali? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na nejakého, myslím, že s menšinových akcionárov. 

(poznámka: je po čuť primátora, ale nie je všetko 

rozumie ť: „nie“) 

(poznámka: nie je rozumie ť, hovoria dvaja naraz.) 

Ak to takto nebolo, tak to berem spä ť.  

Skrátka a dobre, chcem oceni ť, že podnik s nami 

transparentne komunikuje a chcem aj požiada ť kone čne teda, 

sedí tu generálny riadite ľ, tak nech sa chopí slova 

a poslancom vysvetlí v čom je prínos tohoto úveru a pre čo 

ho spolo čnos ť potrebuje. Pretože z tých podkladov, ktoré 

vyplývajú, ja, mne to je zrozumite ľné, má to hlavu a pätu 

a všetky tieto naše mudrovania sú skôr takého neodb orného 

rázu a preto prosím pána riadite ľa, aby vystúpil a povedal 

o čo teda ide. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickými poznámkami reaguje pani poslanky ňa 

Dzivjáková. 
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Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Reagujem na pána kolegu Nesrovnala, ktorý povedal, že 

nastúpilo nové vedenie a výsledkom ich činnosti je aj to, 

že sme dostali do, do našej kasy dividendy z minulé ho roka. 

Ja naozaj oce ňujem ako prácu tohto, tohto 

predstavenstva. Myslím si, že pohli veci v bé-ve-es ke 

dopredu, ale treba pre objektívnos ť poveda ť, že peniažky, 

ktoré sme dostali do rozpo čtu, išlo o dividendy, to jest 

z nerozdeleného zisku z minulých rokov. Takže to tr eba 

poďakova ť garnitúre pred nami a len časť tých pe ňazí bola 

vytvorená povedzme týmto vedením. 

Takže, aby sme boli objektívni. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Osuský, faktická. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, nepochybne aj pán poslanec Nesrovnal pochválil 

kolegu Hanulíka a išiel s ním v jednej línii a ja c hápem tú 

argumentáciu o tom, že je dobre kúpi ť si nové auto, aby 

nemalo poruchy, aby to fungovalo.  

Ja len sa ako predsa ekonomický laik, ale človek, 

ktorý je možno šetrný od nátury pýtam, či si máme vzia ť 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 588 

pôži čku a kúpi ť si potom za ňu, aby sme mali dobré nové 

auto Bugatti veyron. 

Je jasné, že Bugatti veyron nám vydrží dlho, že tam  

bude záruka na každý šróbik tridsa ť rokov, otázka je, či 

sme v stave na Bugatti veyron. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja ešte si dovolím tiež faktickú poznámku. 

Pán poslanec, dúfam, že nebudete pokra čova ť v tomto 

trende, že ma budete obvi ňova ť z toho, čo ste pred chví ľou 

urobili, pretože to fakt nie je pravda.  

Chcem Vám po, povedali ste, že som súhlasil s preda jom 

akcií na menšinového akcionára, čo je absolútne vylú čené.  

Chcem Vám poveda ť, že dôsledne rešpektujem uznesenie, 

ktoré prijalo toto zastupite ľstvo, že pred konaním valného 

zhromaždenia dostanete materiály, ak sa zastupite ľstvo koná 

pred, ak sa koná po, dostanete spätne po. 

Čiže, ak by sa takéto nie čo stalo, museli by ste o tom 

dosta ť informáciu a ur čite by ste sa ma na to pýtali. 

V prípade takýchto spolo čností sa snažíme vám dáva ť 

tie materiály v čas. Ak by na Dopravnom podniku na valnom 

zhromaždení niekto rozhodoval o úvere, tak by som t akisto 

tie materiály priniesol sem. 
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Jednoducho plním uznesenia, ktoré sme si dohodli. 

Vážne rozhodnutia, ktoré sa  robia, o nich ste chce li 

vedie ť, máte o nich vedie ť, máte sa k nim vyjadri ť. 

A ešte raz chcem poveda ť, že si fakt vyprosím, aby ste 

ma tu obvi ňovali z nie čoho, čo sa nestalo. 

Pán poslanec Pilinský. 

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

Ďakujem. 

Nakoľko, diskusia sa blíži pomaly ku koncu a ja  som 

nedostal odpove ď na moju priamu otázku, že, od 

predkladate ľov. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, bude reagova ť pán generálny riadite ľ aj 

predkladate ľ. 

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

Dobre, takže. Len som to chcel rozšíri ť teda, že to 

dávam na pána riadite ľa. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Samozrejme, nech sa pá či. 
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Áno, pán riadite ľ dostane slovo hne ď, ke ď si ukon číme 

diskusiu poslancov. Ja som chcel, aby ste vy poveda li 

otázky, pripomienky, aby mal na čo reagova ť. 

Hlási sa do diskusie pán námestník Budaj. 

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

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ide o ve ľký úver, asi o najvä čší úver bé-vé-esky a my 

ako poslanci sa teraz dozvedáme, že časť dozornej rady je 

za a menšia časť varuje pred výškou úveru. To je realita, 

aká je tu na stole. 

Úver však bude možno zrejme splati ť iba za cenu 

zvyšovania poplatkov za vodu a sto čné. To pripúš ťa vidím, 

že aj pán Šindler, a z toho ja teda nie som nadšený  

a dovolím si pripomenú ť, že ak som teda bol kritikom 

plytvania v bé-vé-eske a mnohí z vás, čo ste boli 

v zastupite ľstve si to pamätáte, tak poslanci zo strán, čo 

vtedy ovládali bé-vé-es, čo si tam nam, namontovali svojich 

ľudí, tak vtedy to vylu čovali, že tam k žiadnemu plytvaniu 

vôbec nedochádza a všetko ide tip-top- 

No po vo ľbách sa napríklad rekonštrukcia nejakých 

budov riadite ľstva, ktorá mala stá ť osem miliónov Eur, to 

podotýkam bez DPH, dala urobi ť za tri a pol milióna bez 

DPH. Plytvanie teda bolo vä čšie než sto percent.  

Bývalé časy, ostatné detaily, ve ď ste sa toho 

napočúvali aj odo m ňa, aj od niektorých iných kritikov 

pomerne dos ť, bývalé časy skon čili, odišli, tak ako odišiel 
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bývalý generálny riadite ľ. Ešte na záver sa nám tu vysmial 

s tým, že si berie štrnás ťmesačné odstupné, ktoré si potom 

ešte opravil, že nie platu, ale všetkých príjmov, a by to 

bolo ešte viac. 

Ani, ani sme sa ako poslanci nedozvedeli ako to 

dopadlo, nám tu odmietol poveda ť, že či sa toho odstupného 

vzdá, hoci ho k tomu vyzvali mnohí seriózni poslanc i, ktorí 

boli ohromení tou aroganciou. 

To bola ve ľmi smutná éra mestský, mestského podniku 

bé-vé-es, ktorý by mal plni ť verejnú službu.  

Ten vtedajší riadite ľ tu vystupoval s hlbokým 

presved čením, že to sú jeho peniaze. Že on ich zarobil. 

A to nám aj povedal. To sú naše peniaze, my sme si ich 

zarobili a ja sa vám nebudem spoveda ť aký mám plat alebo 

aké mám odstupné. Až na ve ľké nátlak pripustil, že ten 

štrnás ťnásobok mu legálne schválili jeho ľudia 

v predstavenstve. Ako ho schválili aj každému jedné mu 

ďalšiemu. 

Toto bol jeden z dôvodov ve ľkého pobúrenia verejnosti 

pred minulými vo ľbami v roku 2010. BVS-ka nie je celkom 

podnik na okraji pozornosti bratislavskej verejnost i 

a možno ani nie len bratislavskej. 

Preto by som chcel apelova ť na, na vedenie bé-ve-esky, 

aby si ako významný cie ľ kládlo udrža ť, udrža ť nie len 

kvalitu ale aj ceny dodávky vody. 
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V Bratislave sa všeli čo zdražovalo, čo naozaj nebolo 

vyhnutia, ale zdá sa, že naozaj bé-ve-eska je jedna  

z firiem, ktorá za korunu kupuje a za tridsa ť predáva. Sú 

tu drahšie vody v Bratislave než v mnohých ve ľmi suchých 

krajoch južnej Európy. To vám môžem teda garantova ť. 

Chvalabohu nech ke ď, ke ď je dobrá schopnos ť ob čanov si 

to zaplati ť, nech sa investuje aj do rozvoju, do rozvoja, 

ale primeranos ť toho rozvoja by mala by ť primeraná 

zadlženosti mesta a ťažkým časom, ktoré prežívame. Teraz 

tancova ť v kríze odzemok sa môže naozaj vráti ť vo ve ľmi 

nezodpovedate ľných otázkach. 

Dámy a páni poslanci vy ste naozaj toto odkývali? 

Stopercentné zadlženie, ke ď viete, že mesto má ma ť 

šes ťdesiat? 

Tento mestský podnik k ľudne mohol by ť a možno sa to 

raz aj stane, pretože vo Viedni znovu vrátili mestu  ich 

zosúkromnenú bé-ve-esku v roku 1920.  

Keď som sa stretol s tamojším kontrolórom, hlavným 

kontrolórom pred pár týžd ňami, tak on užasol, že 

v Bratislave je to podnikate ľský subjekt. Oni na tú éru, 

keď mali podnikate ľský subjekt za čiatkom dvadsiateho 

storo čia spomínajú ve ľmi čierne a považujú za samozrejmé, 

že bé-ve-eska, ich tamojšia bé-ve-eska je proste sú časťou 

magistrátu a je pod plnou kontrolou poslancov, vede nia 

mesta a mestských kontrolných orgánov. 
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Zatia ľ teda tento model zostal taký, aký bol, ale 

(gong), ale chcel by som položi ť dôraz na verejnoprávny 

charakter tejto služby. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Prajete si druhé vystúpenie? 

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

Skončím, ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Dobre. 

Pán poslanec Šindler faktická. 

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

Ja by som chcel k pánovi Budajovi poveda ť, že pri 

tomto úvere sa jedná o projektový úver špeciálne 

k jednotlivým týmto zákazkám z investi, alebo s tým ito 

stavbami s investi čného plánu, ktorý je tam dvadsa ťosem 

a náklady na tento úver sa dostanú ku každej tej st avbe 

primerane k výške tej, ktorej stavby. A budú sa odp isova ť, 

čiže sa bude priratáva ť a bude odpisova ť dve percentá 

ro čne, čiže volá sa to regulované odpisy. A vplyv týchto 

úverov na výšku ceny z poh ľadu dnešnej úverovej politiky 

regulátora je, z tohto poh ľadu minimálny. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Posledný prihlásený z poslancov je pán poslanec He čko. 

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

Ďakujem za slovo 

Kolega Nesrovnal už tu nie je, ale takisto sa , 

súhlasím teda s tým, čo povedal, že táto téma je skuto čne 

vysoko odborná. A pevne verím, že nás sledujú aj ob čania 

a myslím si, že sú tak trošku z toho. Ťažko nájdu 

východisko a urobi ť si svoj vlastný názor.  

V podstate čo od nás ob čania chcú a jak budú 

vyhodnocova ť následné hlasovanie, ktoré bude na konci tejto 

rozpravy je ako sa ich to vlastne dotkne, ako sa to  dotkne 

ich pe ňaženiek. 

Bé-ve-eska čo robí, tak zabezpe čuje vodu a zabezpe čuje 

odvod vody použitej, čiže kanalizáciou z ich domácností, 

rodinných domov a podobne. Táto služba sa o čakáva na 

ur čitej kvalite. Ja sám som pocítil za posledného triš tvrte 

roka strašne nízky tlak vody. V rodinnom dome na pr vom sa 

poschodí okolo ôsmej skoro vôbec nedalo sprchova ť. Nakoniec 

to bolo opravené a zistilo sa, že tam bol skuto čne úniky 

tejto vody. 

Ale to som nechcel poveda ť. Chcem poveda ť inú vec. 

Čiže oni budú hodnoco, vyhodnocova ť naše hlasovanie, či už 
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to bude tak, alebo tak ako to dopadne, na základe t oho, čo 

im môžme poveda ť.  

A ja zatia ľ som nepo čul a pevne verím, že to pán 

generálny riadite ľ Jakab tuná povie. Pri takomto úvere, 

o ktorý sa tu žiada, jak sa to dotkne ceny vodného a ceny 

sto čného v budúcnosti? Teraz to nepotrebujem v centoch,  

sta čí mi to percentuálne, odhad. Aby sme tunák vedeli 

poveda ť, áno, ke ď to je rádovo desa ť, pätnás ť, dvadsa ť 

percent, nie, ke ď to je jedno percento nie, ke ď to je pä ť 

percent možno áno, to nikto nevie, hej? 

Takisto už kolega Len č to tu spomínal. Podmienky toho 

úveru. Aké sú, teda respektíve aké sa o čakávajú, by sme 

radi tunák po čuli, ja si myslím, hej? 

A bol by som rád, keby tunák takisto pán riadite ľ 

povedal, zaznelo to z úst niektorých poslancov, že by sa 

možno niektoré projekty dali pozdrža ť, možno niektoré nie. 

Kolega Kubovi č tu spomínal rodinný dom, ja iba to 

(poznámka: nezrozumite ľné slovo) zúžim. Ke ď chcete na 

starom rodinnom dome vymeni ť strechu, tak sa mení aj krov 

aj krytina. Zobra ť si úver najprv na krov, zhodi ť starú 

krytinu, necha ť krov a necha ť to bez krytiny, tak tiež si 

myslím, že to nie je najvhodnejšie. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Ďakujem pekne. 

Ďalšou prihlásenou je 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. 

Ja by som sa chcela na záver spýta ť. V podstate 

o úvere sa už tu povedalo dos ť, ale či ešte bé-ve-eska, 

okrem toho, toho čo teda je naplánované z úveru, plánuje aj 

nejaké iné, drobnejšie investi čné akcie, ktoré by mali by ť 

hradené teda z výnosu bé-ve-esky? Alebo teda toto j e už 

definitívny tento plán. Áno, možno narážam aj na pr ívod 

vody, ktorý, teda sa rieši momentálne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Pani poslanky ňa, bližšie k mikrofónu, prosím, aby Ťa 

rozumeli všetci poslanci. 

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

Ma nepo čuť vôbec? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Počuť Ťa, ale nie dos ť jasne. 

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

Že narážam možno aj na prívod vody, ktorý sa plánuj e 

v mestskej časti Čunovo z vodného zdroja Ostrovné lú čky, 

ktorý tak, ako Vrakúnsky cintorín, Ružinovský, Vrak únsky, 

tak Ostrovné lú čky Rusovce sú vlastne v Čunove.  
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A mestská časť naozaj je ve ľmi poddimenzovaná, nemá 

dostatok vody takisto v rámci územného plánu sa roz širujú 

zna čne územia a aj rozšírili a museli sme zastavi ť 

pripájanie na vodný zdroj pretože už jestvujúci nie  je 

dostato čne kapacitne posta čujúci. 

Čiže len otázka, že či aj iné teda investície. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Investície. 

Ďakujem pekne. 

Ďalším prihláseným je pán poslanec Hr čka. 

Ďakujem. 

Mňa ešte vystúpenie pána He čka primelo k jednej 

otázke, lebo sme sa tu bavili, že sú tu straty  vo nejakých 

tridsiatich až štyridsiatich piatich percentách. Ta k moja 

otázka znie, či touto investíciou niekto garantuje, že to 

klesne? Lebo na jednej strane o tom rozpráva ť, tak aj to by 

som chcel po čuť. 

Druhá vec, niektorí tu prirovnávajú, že ke ď chcete 

investova ť, tak je dobré postavi ť dom na jednu šupu a nie 

na, na etapy. S týmto súhlasím, až na to, že obávam  sa, že 

si ľudia neuvedomujú, že toto sú líniové stavby. Toto j e 

absolútne nie čo iné. Vy nemôžte rozkopa ť celý úsek. Vy 

musíte ís ť po častiach. 
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Takže tuto naozaj, keby ste akoko ľvek chceli, neviem 

si predstavi ť, že by ste prišli a robili by ste naraz tri, 

päť, sedem kilometrov nejakého úseku. Nedá sa to. Pret ože 

rozbijete cestu, pretože proste potrebujete tam, sú  na to 

ďalšie infraštruktúrne veci, ktoré sú na to nadviaza né. 

Takže áno, ke ď chcete postavi ť budovu a máte celý 

kompletný plán, takže do toho nainvetujete viac, mô žte 

urýchli ť stavbu a podobne. Pri líniových stavbách to nie je  

úplne možné. A naozaj tam nejaké prefinancovanie al ebo 

pretlá čanie za každú cenu. Nejaké úmyselne nadinvestovanie  

nemá zmyslel, lebo ho nedokážete zrealizova ť. 

To je môj názor. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne a poslanci, po vašich vystúpeniac h 

vás chcem informova ť, že sa prihlásila ešte pani Katarína 

Šimonči čová, ako zástupky ňa verejnosti, do tejto diskusie. 

A po nej by nasledovalo vystúpenie pána generálneho  

riadite ľa, pána riadite ľa magistrátu ako predkladate ľa. 

Čiže chcem sa opýta ť, kto súhlasí s tým, aby pani 

Šimonči čová dostala priestor na svoje vystúpenie. Kto 

súhlasí? 

(Hlasovanie.) 

Ďakujem ve ľmi pekne. 
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Pani Šimon či čová, k tomuto mikrofónu, prosím. Lebo 

tamten nám prestal fungova ť, takže Vás pozvem k hlavnému 

re čníckemu pultu. Nech sa Vám pá či. Ešte ste tam neboli, 

dnes máte premiéru. Nech sa pá či. 

Občianka Katarína Šimon či čová:  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

Dobrý de ň vám všetkým prítomným. 

Musím poveda ť na za čiatok, že úveru nerozumiem, 

peniaze si nepoži čiavam, ale rozumiem životnému prostrediu 

a o tom by som chcela hovori ť. 

Kanaliza čné potrubie, ktoré zberá vodu aj tú odpadovú 

z domácností a iných prevádzok obsahuje samozrejme aj 

daž ďovú vodu, ktorá je zmiešaná spolu. A, a spolu s tou  

špinavou vodou, tá čistá daž ďová voda, ktorú nám nebesia 

dávajú zadarmo, my si ju nevážime, zašpiníme ju, do  

čistiarne odvádzame, potom rýchlo do Dunaja a do Čierneho 

mora. Nezostáva v území.  

A naša organizácia Mestský výbor SZOPK zakaždým ke ď je 

zámer v rámci procesu EIA, zakaždým dávame pripomie nku 

takú, že zachova ť daž ďovú v území, na tom území, na tom 

území, kde pred tým tá voda daž ďová vsiakla, ale po 

výstavbe stavby, ktorá je v tom zámere uvedená, už tá 

vsakovacia plocha je ove ľa, ove ľa zmenšená. 

A preto žiadame, aby tá daž ďová voda zostala v tom 

území, kde predtým bola. 
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Musím sa prizna ť, že hlavné mesto, ktoré dáva 

stanoviská, ak stihne, tak túto požiadavku nikdy ne uvádza, 

že zachova ť daž ďovú vodu v území, pán primátor. Čož je 

veľká škoda, lebo keby sme boli viacerí, tak by to mal o 

väčšiu váhu. Ale musím prizna ť, že sú viacerí investori, 

ktorí toto po čúvnu a zachovávajú ju. Nie je to technický 

problém. Dá sa tá voda zachova ť v území. 

Plus, znovu pripomínam, už sa opakujem viac krát. 

Určite to všetci viete, ale teraz to znovu chcem zopak ova ť, 

že mesto pripravuje teda adaptáciu mesta na klimati cké 

zmeny, to znamená nejak sa pripravi ť na tie  horú čavy, 

ktoré tuto v priebehu budúcich nejakých rokov môžu nasta ť 

a to je jedna z opatrení, jedno z opatrení je zacho vať vodu 

daž ďovú v území, to znamená, že nedáva ť ju do tej 

kanalizácie, nezmieša ť ju s tou odpadovou vodou. 

Ja, ja teda nerozumiem tomu všetkému, čo sa tu to má 

za tie peniaze, my ur čite nenamietame ni č ak za tie 

peniaze, ktoré sa majú poži čať opraví deravé potrubia, či 

vodovodné alebo kanaliza čné, ale ur čite namietame vo či tomu 

ak, a pripomína mi to podobné s dopravnou infraštru ktúrou.  

Že ke ď sa povolia ve ľké stavby a investor potom si 

nárokuje, že mesto, obec, vybudujte mi nejakú dopra vnú 

infraštruktúru. Podobne je toto aj v prípade ve ľkých 

stavieb, že ak si mesto, bé-ve-eska nepovie, ale vy  si 

svoju daž ďovú vodu zachovajte, my ju do našej kanalizácie 

nezoberieme, lebo potom budeme musie ť zvä čšova ť kapacitu 

kanaliza čného potrubia, čo mám taký pocit, že je aj v tomto 

prípade. (gong) 
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A preto si myslím, že ten znížený návrh by mal sta či ť 

na opravu deravého a nepomáha ť novým investorom. Prirodzené 

je zachova ť vodu daž ďovú v krajine. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pani Šimon či čovej za jej vystúpenie. 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Len č. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Pani Šimon či čová, to mi je ľúto, ale toto je 

pozostatok z minulosti. Pretože sa v Bratislave sa 

kanalizácia nerobila separovaná, ako zvláš ť splašková 

a zvláš ť daž ďová. A keby to teraz, ako je to ambiciózny 

projekt, a ja by som bol rád, keby sa tie vody nemi ešali, 

ale bohužia ľ to by, to by asi ten úver musel by ť, neviem 

štvornásobný, možno aj desa ťnásobný, aby sa prebudovala 

kanalizácia v celom meste na takúto duálnu. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nasleduje ešte faktická poznámka pána námestníka 

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

Pán Len č v dobrej viere samozrejme má na mysli duálny 

systém odvodu. Pani, ke ďže trochu tiež poznám tú 

problematiku má na mysli, pani Katarína Šimon či čová, najmä 

stratégiu priesakov a vytvárania území, ktoré udrži a vodu 

v meste. Či sú to zelené plochy, lesy a alebo či je to aj 

hospodárenie s vodou na území rodinných, v rodinnýc h 

štvrtiach a tak ďalej. 

Jedno s druhým samozrejme súvisí, ale nie nie 

nemyslím, že hovorila o tom, že sa má investova ť v tejto 

dobe do duálneho odvodu vody. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalšími prihlásenými sú pán poslanec Nesrovnal. 

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

Pán primátor, ja sa chcem opýta ť rovno Vás, Vy ste za 

ten úver, alebo proti tomu úveru? Môžete nám poveda ť? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pani hlavná architektka. 

Pardon ešte, faktickou poznámkou pán poslanec Šindl er. 
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Ing. Milan   Š i n d l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som rád, že sa pán poslanec Nesrovnal vrátil 

a môžem ako predseda dozornej rady poveda ť ešte k tej 

výhrade, ktorá tu zaznela, k prevodu akcií. 

Bé-ve-esku v sú časnosti  vlastní devä ťdesiatsedem 

miest a obcí z nášho regiónu a prevod akcií je umož nený 

podľa stanov len medzi jednotlivými akcionármi sú časnými. 

A ke ď splnia požiadavky týchto stanov, tak si tieto prev ody 

akcií robia nezávisle medzi sebou a dávajú tie form álne 

stránky na schválenie dozornej rady. Dozorná rada k eď 

nenájde nejakú formálnu chybu, tak tento prevod med zi 

akcionármi schváli. 

Pôvodne nastúpilo do bé-ve-esky nejakých stodesa ť 

obcí, miest a obcí, v sú časnosti, ako sme vraveli je 

devä ťdesiatsedem. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani hlavná architektka. 

Ing. arch. Ingrid Konrad,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som presved čená, že je záujmom Únie, čítala som si 

aj tento, tieto tabu ľky, aby bola každá obec, každá ulica 
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v našom hlavnom meste, hovoríme aj v iných oblastia ch, 

odkanalizovaná, čo sa týka odpadových a splaškových vôd.  

Čo sa týka daž ďovej, daž, problémov, problémov 

s daž ďovou vodou, ako spomenula pani Šimon či čová, 

spracúvavame adapta čné stratégie pri zmene klímy. Jedným 

z bodov je voda a daž ďové vody, kde musíme siaha ť po 

alternatívach, aby táto daž ďová voda zostávala v územiach. 

My pripravujeme tento materiál, ktorý bude ukon čený do 

konca mája 2013 a po prerokovaní s, s príslušnými 

organizáciami a jednou z nich bude aj Bratislavská 

vodárenská spolo čnos ť. 

Vám ho dámy a páni poslanci predložíme na jese ň tohto 

roku na prerokovanie a schválenie, dúfam. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Teraz má slovo generálny riadite ľ spolo čnosti 

Bratislavská vodárenská, pán Radosav, Radoslav Jaka b. 

Prepá čte pán riadite ľ. 

Nech sa Vám pá či. 

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Dobrý de ň prajem. 
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Milé dámy, vážení páni, ja sa chcem po ďakova ť za 

príležitos ť a možnos ť zodpoveda ť na vaše otázky, aby ste 

pri vašom rozhodovaní mali čo najpresnejšie informácie. 

Ak dovolíte, nepôjdem po otázkach jednotlivých 

poslalncov, musel som to zhrnú ť do nejakých tém, ktoré sa 

tu, ktoré tu viackrát rezonovali. 

Asi ako prvá je tá, že úver je príliš vysoký. Chcem  

vás ubezpe či ť, že ten proces plánovania bé-ve-es nepredbie, 

neprebieha nejak náhodile, alebo to čo vidíte tu ako 

zoznam, alebo celý investi čný plán, nie je nijaký zoznam 

želaní pracovníkov výroby alebo investi čných pracovníkov, 

čo by už mali radi spravené, lebo pripravené. 

Tie pôvodné požiadavky, ktoré prišli v prvom kole 

plánovania boli niekde cez dvesto miliónov Eur na 

investi čné akcie, ktoré by sa mali realizova ť. 

Na tému výšky úveru, čiže postupným orezávaním 

a prioritizovaním vecí sme sa dostali k tomuto obje mu 

investícií a k tomu primeranej výšky úveru, na to, aby sme 

mali potrebné finan čné krytie na realizáciu týchto akcií. 

Ak dovolíte, ja neviem prista ť na argumentáciu, že nie 

štyric, nie osemdesiat, alebo štyridsa ť, alebo pä ťdesiat 

alebo šes ťdesiat, pretože  to je matematika, ktorá sem 

nepatrí. Ako všetko menšie ako osemdesiat je lepšie . 

Ak sa chceme bavi ť o o tejto téme, tak asi mala by ť 

o tom, že ktoré akcie si myslíte, že by sa nemali 

realizova ť. Ak, tieto... 
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A tým sa dostávame k tej ďalšej prioritá, 

prioritizácii typu, že ak sa úver zníži, alebo ak b y bol 

nižší, niektoré akcie by sme museli vypusti ť. Tak 

napríklad, pani Dzivjáková z Ra če. Detvianska, Trávna, 

Koľajná, Ra ča už tri roky nedostala stavebné povolenie ani 

na jeden dom kvôli pripojeniu na kanalizáciu. Tak m yslíte 

si, že toto by bolo ono? 

Alebo, čo ja viem, Devínska Nová Ves, Lama č, Devín, 

Devínska Nová Ves, časť Záhorskej Bystrice, rovnako ani 

jeden dom. 

Vraku ňa, Petržalka je v investi čnom pláne bé-ve-esky 

už od roku 2009. Sú to veci, ktoré Slovenská republ ika 

prijala ako svoj záväzok vo či Európskej únii na to, aby 

vylepšila čistenie odpadových vôd. Tie mali by ť dokon čené 

v roku, k 31. 12. 2010. 

Ešte stále nie sú. Sme čaka, štále sme o čakávali na 

pridelenie eurofondov, ale pokia ľ by neprišli, naš ťastie 

sme dostali prís ľub, ale pokia ľ by neprišli, tak tieto veci 

by sme museli zrealizova ť z vlastných zdrojov. To je 

tridsa ť miliónov Eur. Inak by sme platili odplaty 

Ministerstvu životného prostredia, to sú pokuty vo výške do 

milióna Eur ro čne a plus ďalšie za extra vypúš ťanie fosforu 

a dusíka do riek. 

Takže, vedel by som vám takto ís ť po jednotlivých 

akciách a každú vám zdôvodni ť. Kto má záujem, naozaj takéto 

zdôvodnenie existuje. Nevymysleli sme si to, a každ ý kto, 

každý útvar, ktorý predkladal takúto akciu na schvá lenie, 

musel ve ľmi dobre obháji ť na to, aby bola zaradená.  
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Ďalší, ďalšia téma bola, že na tému prirodzená obnova. 

Pre čo nejdeme v tempe tridsa ť miliónov ro čne alebo vo výške 

odpisov, ako boli predchádzajúce roky? 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť vznikla tak 

spojením Vodární a kanalizácií Bratislava časti západ 

v roku 2003.  

Tá infraštruktúra sa nebudovala každý rok po tridsa ť 

miliónov. Ona vznikla, proste vznikla za pár rokov,  

niektoré časti vznikali nárazovo v niektorých obdobiach. 

Proste niekedy sa to vybudovalo ro čne za pä ťdesiat 

miliónov, niekedy za dvadsa ť.  

Tak, ako tá infraštruktúra odchádza, respektíve 

prichádza na hranu životnosti, my ju musíme obnovov ať. 

Preto nie je možné každoro čne robi ť za tridsa ť miliónov. 

Musíme sledova ť to, ako, ako odchádza životnos ť tých 

jednotlivých častí infraštruktúry. 

A tu sa dostávame aj k životnosti. Máme ešte stále 

infraštruktúru napríklad aj azbestocementové rúry. Máme tam 

oce ľové rúry, máme plastové rúry. Sú časne ich nahrádzame za 

liatinové, minimálne teda v prípade vody. To sú mat eriálové 

náklady, ktoré sú rádovo nieko ľkonásobne vyššie ako boli 

pôvodné, na výstavbu tej pôvodnej infraštruktúry. T o sú 

úplne iné ceny. My budujeme novú infraštruktúru ale bo 

obnovujeme starú za násobky tej pôvodnej ceny. 

Takže to ľko k tej obnove majetku. Nedá sa to, proste, 

ráta ť matematicky.  
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Potom tam bola téma zad ĺženos ť.  

Možno viete, ja som bývalý bankár. Robil som devä ť 

rokov v banke na financovaní nehnute ľností . 

Tá zadlženos ť sa posudzuje v prípade spolo čnosti 

trošku inak ako v prípade mesta alebo rozpo čtovej 

organizácie. Tá zadlženos ť sa posudzuje z poh ľadu toho, ako 

je spolo čnos ť schopná spláca ť ten dlh. A v prípade našej 

spolo čnosti sú zdrojom na splácanie dlhu odpisy. Čiže my 

máme k dispozícii dvadsa ťštyri miliónov ro čne na splácanie 

úveru, čo si myslím, že je dostato čná čiastka, aby sme to 

splatili, keby sme neinvestovali samozrejme, za, za  tri – 

štyri roky. 

Takže z tohto poh ľadu, rovnako aj banky, s ktorými 

diskutujeme, túto situáciu vyhodnocujú ve ľmi pozitívne.  

No a ešte by som chcel doda ť, že okrem nejakých 

investi čných dlhov z minulosti, Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť sa snaží pokry ť aj, aj to, že v rámci územného 

plánovania tu padli nejaké rozhodnutia o rozvoji zó nach 

mesta. Ako je južné mesto, Vajnory a západný, západ ný pól.  

Treba poveda ť, že všetky tieto časti sú bez 

infraštruktúry. Sú to, je to bývalé letisko, sú to polia. 

Tam treba nejakú infraštruktúru dovies ť.  

Čiže na to, aby sa to mesto rozvíjalo tak, ako ste s i 

to schválili v územnom pláne, je potrebná aj partic ipácia  

bé-ve-esky na to, aby sa to rozvíjalo. 

Takže to sú ešte ďalšie časti tých investícií, ktoré 

sú potrebné zrealizova ť.  
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Ak som, neviem. Ak som ešte na niekoho zabudol, 

(poznámka: nezrozumite ľné slová) by som sa k tomu ... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán riadite ľ, bola tam taká otázka. Že či sa ten 

investi čný plán bude venova ť aj nejakým menším akciám. To 

sa pýtala pani starostka  

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Mám tu zoznam bratislavských akcií, ak by ste chcel i. 

Môžem vám to rýchlo prebehnú ť. Je tu, okrem tých dvoch 

veľkých čistiarní, ako je Petržalka, Vraku ňa, tak je tu 

Botanická, to je v Karlovej Vsi, to je zbera č, ktorý, ke ď 

je, je tak upchatý, že ke ď sú ve ľké dažde, tak tam stojí 

voda. Ur čite viete pri Riviére. Kanaliza čný zbera č D vo 

Vajnoroch, ten je vo ve ľmi zlom stave. Ľudová štvr ť 

rekonštukcia vodovodu a kanalizácie, je tu Tavaríko va osada 

v Dúbravke, napojenie vody. Vajnory, vákuová kanali zácia, 

čo ja viem Devínska, ako som už spomínal, Nové Mesto  

Svätovojtešská kanalizácia, vodný zdroj Siho ť, Vrakú ňa. 

Odľahčovacie komory po Bratislave. Rekonštrukcia vodovodu  

na Botanickej. Je tu Ružinov kanalizácia. Je tu čerpacia 

stanica Barónka a vodojem Svíbová v Karlovke, je tu  

Detvianska, Távna, Ko ľajná v Ra či. Je tu Šancova 

rekonštukcia vodovodu. Je tu Čunovo prívod vody a sú tu 

Rusovce kanalizácia. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 610 

To je celkovo za nejakých pä ťdesiatpä ť miliónov 

stavby.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pán riadite ľ. Ja som len teda chcel 

doplni ť tú otázku, ktorá nebola zodpovedaná pani poslankyn i 

Feren čákovej. Ale, myslím, že teraz ste jej na to 

odpovedali. 

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

No je tam, je tam ten prívod vody v Čunove, tam je. 

Teda za predpokladu, že sa schváli úver a plán v te j 

pôvodnej výške. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bola presne jej otázka. 

Pán riadite ľ, ak môžem uzavrie ť Vaše vystúpenie v tom, 

že by som dal priestor na faktické poznámky. Ak by bolo 

treba reagova ť ešte z Vašej strany, samozrejme, že ten 

priestor tu zostáva pretože nekon číme diskusiu. 

Dávam teda priestor na faktické poznámky, ku ktorým  

ste sa prihlásili. 

Ako prvá pani námestní čka Kimerlingová. 

Nech sa pá či. 
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Ing. Viera   K i m e r l i n g o v á ,     

I .  námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

Pán riadite ľ nám vymenoval niektoré investi čné akcie, 

ale ja som tu videla aj investi čnú akciu, ako napríklad 

rekonštrukcia administratívnej budovy. Je to síce a ko ČOV 

Senica, ale je to rekonštrukcia administratívnej bu dovy, 

dva milióny. Rekonštrukcia areálu múzea dva milióny , 

rekonštrukcia administratívnej budovy a areálu na 

Starohájskej štyri celé tri milióna.  

Takže nikto z nás neprotestuje proti tomu, že sa bu dú 

opravova ť ČOV-ky, že sa budú opravova ť rozvody, že 

jednoducho sa bude rekonštruova ť to, čo treba.  

Napríklad taká, čo sú tu ČOV-ky, som žiadnu nevidela, 

že by bola v hodnote nad tridsa ť miliónov. Skôr sú to tam 

také nižšie sumy. To znamená, že za rok z tých trid sať 

miliónov sa dajú urobi ť aj tieto akcie, ktoré pán riadite ľ 

vymenoval. Ale ja si myslím, že tie administratívne  budovy 

nie sú až, až také rozsiahle rekonštrukcie potrebné , aby to 

stálo dva alebo až (gong) štyri milióny Eur. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Dzivjáková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Okrem.  

Ďakujem pán primátor. 
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Okrem investi čnej výstavby, časťou ako investi čných 

výdajov, sú aj výdavky spoje, „é“ náklady spojené 

s odkúpením teda investícií. A konkrétne ide o odkú penie 

vodovodnej siete mesta Skalica za pä ť a pol milióna 

a ISTROCHEMU za jedna celá devä ť milióna. 

Podľa mňa tie, pre čo by mali ob čania Bratislavy 

odkúpi ť vodovodnú kana, vodovodnú sie ť mestu Skalica a ešte 

si majú za to zobra ť, na to zobra ť aj úver? Alebo použi ť 

prostriedky vlastné z bé-ve-esky, kde má vä čšinu 

Bratislava? 

Takže ja som rozprávala s pánom primátorom Skalice,  

ktorý je členom dozornej rady a (gong) pre m ňa tých pä ť 

a pol milióna, dá sa aj rozloži ť, pokia ľ je to oprávnené. 

A čo bude ma ť aký efekt z toho, ta toto odkúpenie prinesie 

pre hospodárenie firmy? Že sa dá rozloži ť aj na splátky, 

napríklad. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

Pán poslanec Len č, faktická. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja sa chcem spýta ť starostov, ktorí ešte, ešte si 

neuplatnili tam, tam nejaké svoje, svoje požiadavky , teda, 
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aby tak urobili, lebo teraz je to, teraz je to 

najvýhodnejšie. 

Treba sa prihlási ť čo ste pos ľubovali kanalizácie 

v predvolebnej kampani, tak teraz, teraz to treba 

prihlási ť. Bé-ve-eska to s rados ťou urobí. 

Ja sa chcem spýta ť. To bude budúci rok rozkopaná celá 

Bratislava? 

Ďalšia vec, developované územia. Po číta sa aj 

s nejakou ú časťou tých developerov na výstavbe týchto 

sietí? 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek, faktická. 

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

Ďakujem. 

Ja by som mal tiež jednu otázku na pána riadite ľa. 

Z toho, čo tu už odznelo, hovoríme teda o tom, že ten 

rámec stojedenás ť miliónov sa dá bezbolestne zníži ť plus, 

mínus o desa ť miliónov. Čiže administratívu nezahr ňme do 

tých investi čných projektov, plus odkúpenie tých sietí. 

Druhá vec je, ke ď si vychádzame z tej tabu ľky, ktorá 

nám hovorí o predpokladaných investíciách, v sumáre  je to 
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na strane 6, sa hovorí o stojedenás ť miliónov 

devä ťstodvadsa ťsedem tisíc. Do tejto sumy ide trinás ť 

miliónov, skoro štrnás ť miliónov zo štátneho rozpo čtu 

a z prostriedkov Európskej únie. Čiže zostáva nám, ke ď 

odpočítam desa ť, zostalo nám sto, ke ď odpo čítam trinás ť, 

zostalo nám osemdesiatsedem.  

Keď hovoríme o disponibilných prostriedkoch na 

investície ro čne, plus, mínus tridsa ť miliónov krát dva, 

lebo toto je, toto je plán výstavby na dva roky, je  

šes ťdesiat miliónov. Plus ke ď k tomu pripo čítame návrh za 

štyridsa ť miliónov, máme bohate vykryté investície. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Pán poslanec Pekár, faktická. 

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

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. 

Ja som pozorne po čúval ten záver pána riadite ľa a za 

Ružinov čanov ďakujem, pretože roky posielame do bé-ve-esky 

zoznam neodkanalizovaných ulíc. Takže ešte raz ďakujem 

a teším sa, že sa Ružinov čania do čkáme, do čkajú vybudovania 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec He čko, faktická. 

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

Ďakujem za slovo. 

Ja som nedostal odpove ď na tú otázku, jaký by to malo 

vplyv na cenu vody? Odhad, kvalifikovaný odhad. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Bola tam aj otázka, aký to bude ma ť vplyv na straty? 

To sa pýtal pán poslanec Hr čka, v tom prvom kole.. 

Čiže tieto dve otázky nám zostali do druhého kola. 

Pán poslanec, pán námestník Budaj. Prepá č, Janko. Pán 

námestník Budaj, faktická. 

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

Ďakujem. Je to faktická poznámka k poznámke pána 

riadite ľa o štruktúre tých investícií. 

On ve ľmi správne podotkol, že do tej štruktúry 

investícií musia zahrnú ť aj investície na infraštruktúry na 

územia, ktoré poslanci sa rozhodli, že sa budú deve lopova ť, 

budú sa rozvíja ť a budú tieto často zelené lúky, 

v budúcnosti stavebnými pozemkami. 
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Chcem pripomenú ť, že poslanecká vä čšina sa onedlho 

bude rozhodova ť o zmenách a doplnkoch tri a chcem vás 

poprosi ť, podporte potom myšlienku, aby sa vy číslovali 

vynútené náklady pri pozemkoch, ktoré za ťažia ob čanov. 

Tu ste to po čuli, že sa ide bra ť ve ľký úver práve za 

to, lebo poslanci sa rozhodli zvä čši ť d ĺžku zástavby, teda 

infraštruktúr. (gong) 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Pán poslanec Osuský, faktická. 

MUDr. Peter   O s u s k ý ,  Csc., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja, samozrejme by som pochopil napríklad investíciu  do 

vodovodov v Skalici v prípade, že by Skalica mala v odovody 

v stopercentnom stave, do ktorých nebude teraz treb a 

tridsa ť rokov ani halier investova ť a budú prináša ť zisky 

bez ďalšieho, tak je to zrejme dobrá investícia, ktorá 

v tomto zmysle sa vyplatí. 

Nie som presved čený, že Skalica má tak kontrastne 

dobré vodovody ako my, respektíve či táto kúpa nebude nies ť 

so sebou potom ďalšie následné investície. Ale , prosím, to 

vedia iste odborníci. 
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Ja by som rád upriamil našu pozornos ť na to, že sme tu 

pol roka bojovali o to, aby sme získali zhruba sumu , 

a teraz to poviem ve ľmi hrubo, okolo tristotisíc Eur na 

premenu zdevastovanej materskej školy kon ča Radlinského pre 

sedem rokov v provizóriu žijúcu ZUŠ-ku. Ešte raz 

zdôraz ňujem číslo, tristotisíc Eur na dva a pol poschodia 

pre deti v ZUŠ-ke.  

Tu sa dozvedáme, že sa bude sanova ť administratívna 

budova za štyri celé (gong) a nejaké milióny. Teraz  sa 

pýtam, či je to Empire State Building alebo okná budú 

z mahagónu a schody z kararského mramoru. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, v prípade, Chcel som len zopakova ť čo bolo, čo 

boli tí zvýšenie ceny, zníženie straty.  

Tiež som chcel teda po čuť, že tieto investície sú 

vynútené investície. A tak, jak pán Budaj správne p ovedal, 

malo by sa to asi potom zoh ľadňova ť, pretože de facto, 

všetci sa potom skladáme na to, že sa tu stavajú no vé 

projekty. 
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A posledná vec bola takisto otázka jak pán Len č, či 

bude najbližší rok rozkopaná celá Bratislava? A z a kými 

prostriedkami si to predstavujete, že sa to zrealiz uje? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ešte pán poslanec Drozd. 

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

Ďakujem. 

Keď sa tu rozprávame o vynútených investíciách, tak 

keď tu máme pána riadite ľa, chcel by som sa spýta ť na 

konkrétnu vec.  

Tak ako elektrárne, ke ď potrebuje investor developer 

vybudova ť trafostanicu, elektrárne odkupujú túto 

trafostanicu, ako je to s bé-ve-eskou? Ke ď investor 

vybuduje povedzme prípojky a je vo verejnom záujme,  bé-ve-

eska  ich preberá bezodplatne, alebo odplatne do sv ojho 

majetku? 

Pýtam sa na margo toho odkúpenia tých sietí mesta 

Skalica. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Toto boli otázky, pripomienky a námety pre ďalšie 

vystúpenie pána riadite ľa Jakaba. 

Nech sa pá či, pán riadite ľ, máte priestor. 

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Dobre. Skúsim na tému tých odkupov a majetkov 

a spolupodie ľania sa na investíciách.  

Zaviedli sme princíp, že, že akýko ľvek majetok od 

tretích subjektov, developerov, alebo miest a obcí 

odkupujeme.  

Teda v prípade miest a obcí je to, ke ďže majú majú 

svoje štatúty, alebo riadia sa nejakými zákonmi , 

prostredníctvom verejnej obchodnej s, verejnej sú ťaže. 

Takže my sa zú častníme v tých sú ťažiach a, 

ale štandardne sa snažíme ponúka ť cenu niekde na 

úrovni sedemdesiat percent znaleckých posudkov. 

Táto, toto kritérium platí aj pre developerov, ergo  

odkupujeme, ke ď odkupujeme, tak odkupujeme maximálne za 

sedemdesiat percent bu ď investi čných nákladov, pokia ľ je to 

stavba nová. Alebo sedemdesiat percent z hodnoty po sudku, 

pokia ľ je to stavba už, ktorá má nejaké roky. 

Na tému prípojok, my, samozrejme, my len spravujeme  

verejné vodovody. Čiže prípojky nepreberáme, ale pokia ľ je 

to stavba taká, kde je vynútená investícia  typu, ž e 

samotný projekt developera  by potreboval prívod vo dy. 

Poviem príklad, rúru stovku a my kvôli tomu, že ten , že ten 
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objekt alebo za tým objektom sú ešte ďalšie napájania, mu 

dáme podmienku, že musí tam da ť rúru tristovku, tak my 

odkupujeme potom tú rúru za rozdiel medzi tou pôvod nou 

investíciou, čiže medzi sto a tristo. Medzi priemerom sto 

a tristo. Teda sú materiálové náklady.  

Snažíme sa proste vykompenzova ť to, že niekto, kto 

budoval kapacitu verejného vodovodu alebo kanalizác ie, 

ktorý my budeme, my budeme ďalej využíva ť pre nejaké 

ďalšie, ďalšie subjekty alebo pre správu našej siete. 

Vplyv na cenu vody.  

V tom regula čnom vzorci nie je úplne jednoduché 

doráta ť sa k, z toho celého balíka, ako presne všetky 

investície dopadnú. Robili sme model, ktorý bude ma ť dopad 

rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd, ako ste ich po čuli, 

Vraku ňa, Petržalka, Devínska Nová Ves a Holí č na cenu 

sto čného.  

Tam sú dva zásadné parametre. Jedna je, jedna sú 

investície a, a teda odpisy z nich, z novozaradenéh o 

majetku. A druhá je využite ľnos ť tých samotných aktív.  

Čiže ke ď sme dali do vzorca z roku 2012, doplnili ako 

keby nové investície a odpisy z už kvázi, urorobili  sme 

takú, taký fiktívny výpo čet, z doplnených, teda zo 

zaradených investícií tých  čistiarní odpadových vôd 

a zarátali sme tú novú kapacitu, tú, tú využite ľnos ť tej 

kapacity, ktorú budú ma ť, tak ten nárast bol jedna celá dva 

percenta. Ale to bolo z čistiarní odpadových vôd a týkalo 

sa kanalizácie. 
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Samozrejme tá regulácia je nejaká, URSO nás 

zareguloval na štyri roky. V roku 2016 príde nový t yp 

regulácie. Nedá sa predpoklada ť, že by bol zásadne iný,  a 

odmenou, alebo odmenou tej vodárenskej spolo čnosti je to, 

že, že, že dostáva nejaký nárast ceny, aby si tie n ové 

investície pokryla. 

Tak je to proste nastavené, je to model, do ktorého  sa 

vs, je to vzorec proste, do ktorého sa vsádzajú čísla. 

Takže nedá sa to urobi ť štýlom, že držme ceny na rovnakej 

úrovni. Samozrejme, je v kompetencii valného zhroma ždenia 

neskôr tú navrhnutú cenu alebo vypo čítanú, schva ľova ť. 

Pokia ľ by sa akcionári rozhodli, že napriek tomu, že nára st 

ceny vyjde, ja neviem, jedno, dve, tri, štyri perce ntá, že 

ho znížia na nulu, teoreticky tá možnos ť je. 

Ale hovorím, že bude to ma ť dopad na, na to, že tá 

ďalšia reprodukcia tej siete bude, bude ohrozená. 

Respektíve, tie tržby budú zastabilizované a náklad y budú 

nejakým spôsobom rás ť. 

Hmm, rozmýš ľam ešte.  

Rozkopanos ť Bratislavy. Primerane tým projektom. 

Niektoré sú v poli. Ja neviem, ten, ten zbera č Botanická, 

ten sa bude robi ť banskou metódou. Čiže tam nepôjde 

rozkopávka, ale budú tam šachty a bude to banským s pôsobom 

vlastne popod cestu pretlá čané, respektíve budované nanovo. 

Čistiarne odpadových vôd, to sú stavby mimo mesta, 

takže to neohrozí. Je tu pár vecí, ktoré, ktoré sú možno 

centrálne ale tam sa zase snažíme, snažíme použi ť nové 

technológie, takzvané pretlá čania, ktoré rovnako znovu 
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nespôsobujú rozkopanie vozovky, ale len nejakej vst upnej 

šachty a celých nových dvesto metrov sa robí vlastn e 

pretlá čaním toho potrubia popod cestu.  

Takže nie, nedôjde k rozkopávkam. 

A ešte ... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Straty sa,  

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Straty vody. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bola otázka, či to pomôže na zníženie strát, ktoré 

spolo čnos ť má relatívne vysoké. 

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Na straty vody máme zriadený špeciálny program ako je 

to, je to čiasto čne aj podporovaný program Európskou úniou. 

Je to cezhrani čný projekt, takzvaný Develop, takže tam nám 

pravide ľne refinancujú nákup nových prístrojov na 

vyh ľadávanie strát vody a je, je motiva čná zložka časti 

pracovníkov, najmä v oblasti distribúcie vody na 
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vyh ľadávanie týchto strát, čím každoro čne sa snažíme 

znižova ť tie straty vody. 

Samozrejme nahrádzajú sa, v prípade vody potrubia, 

ktoré vykazujú dlhodobú poruchovos ť. Napríklad ako je od 

RiverParku po Botanickú, kde sme mali minulý rok tr inás ť 

porúch, za dvetisícdvanásty rok. A mali sme aj jedn u takú 

závažnú, že sme tam vytopili niektoré objekty a bol i z toho 

poistné udalosti. 

Takže, áno. Bude to ma ť dopad. Ale nemáme ho 

vykalkulovaný. Ten predpoklad je aspo ň jedno percento 

ro čne.  

Neviem, ak som nie čo, na nie čo neodpovedal, tak mi 

pripome ňte.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jedna faktická, dve faktické poznámky. 

Čiže zrejme poslanci chcú ešte reagova ť, aby sa 

opýtali to, čo, to čo chcú vedie ť. 

Pán poslanec Kolek. 

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

Čím je tá opodstatnenos ť, pardon teda. Ďakujem za 

slovo. Tá opodstatnenos ť osemdesiat miliónov? 

Z toho rozpisu investícií, znova to zhrniem, je 

stojedenás ť miliónov. Zo štátneho rozpo čtu a Európskej únii 
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ide trinás ť miliónov, nevynútené investície na admini, 

administratívne budovy sú desa ť miliónov, zostáva nám plus, 

mínus osemdesiat miliónov. Osemdesiat miliónov. Tri dsa ť 

plus tridsa ť je šes ťdesiat, štyridsa ť k tomu je sto 

miliónov.  

Čiže nemali by sme ma ť problémy pri štyridsiatich 

miliónoch, tak ako tu padol pozme ňujúci návrh, vyfinancova ť 

takto uvedené všetky investície v rámci tých dvoch rokov, 

čiže trinás ť, štrnás ť.  

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Vysvetlím, je, je pravda. Je to trošku mätúce číslo.  

To, čo máte priložené v materiáli sú iba stavby, ktoré 

majú by ť financované z úverov. A to číslo, ktoré vidíte, 

tých stojedenás ť devä ť dva sedem nula devä ť pä ť, je sú čet 

celkových obstarávacích cien tých stavieb. Ale vecn e tam je 

taký st ĺpček niekde v strede, vecný rozpo čet na rok 2013 je 

šes ťdesiatpä ť miliónov. 

Čiže to je, áno, ale to nie je celý rozpo čet. Toto sú 

iba stavby z úveru. Okrem toho, lebo, lebo to, čo sa týka 

rozpo čtu 2013, tak tieto stavby, ktoré tu vidíte, 

predstavujú z toho rozpo čtu, ktorý je zhodou okolností, 

tiež na úrovni stojedenás ť miliónov, iba šes ťdesiatpä ť 

miliónov. Čiže tam ešte ďalšie, ďalšie stavby, odkupy, in, 

IT investície za za ďalších pä ťdesiatšes ť miliónov. 
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Takže to ne, nesedí úplne tá matematika, pretože te n 

súčet, ktorý tam máte stojedenás ť, sa týka celkových 

obstarávacích cien tých stavieb, ktoré sú tu prilož ené, ale 

to nie je celý investi čný plán. Tu máte priložené iba 

stavby, ktoré by mali by ť financované z úveru.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktická poznámka pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa ešte chcel spýta ť. Vy ste vraveli, že za 

sedemdesiat percent odhadu znaleckej ceny alebo 

zdokladovaných investícií odkupujete infraštruktúru . 

Ja som sa rozprával s niektorými ľuďmi, ktorí si 

chceli sa pripoji ť na bé-ve-esku a bé-ve-eska  im povedala, 

že sa musí dokopa ť na ten rozvod, musela im to da ť, 

zadarmo, alebo za jedno euro, proste bezodpl, alebo  za 

nejakú takúto sumu. 

Takisto sú prípady aj s elektrární, tak ja sa chcem  

spýta ť. Ak teda je to pravda, tak ob čania to dávajú takto 

a obce a developeri to dávajú iným spôsobom?  Lebo potom je 

tam nejaká disproporcia. 
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Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Odpoviem, ak teda môžem hne ď. 

Je to. My odkupujeme, nie celú infraštruktúru. Máme  

veľa aj infraštruktúry developerov, ktoré nám darujú. My 

odkupujeme napríklad, ke ď niekto postaví ja neviem 

infraštruktúru k pozemkom, ktoré neskôr predáva, ta k tie 

siete nám oni darujú, oni nám, my ich neodkupujeme,  pretože 

oni si ich už raz predali. Tú cenu tej  infraštrukt úry 

zakalkulovali do ceny pozemku a to predali.  

My, my ke ď odkupujeme, tak jedine hovorím, že keby 

k tej, k tomu celku obytnému alebo ja neviem, tomu,  k tej 

parcele s tými domami viedla rúra stovka, pod ľa projektovej 

dokumentácie dostato čná preto, aby zásobovala ten uzol. Ale 

my mu dáme podmienku, že tam treba da ť rúru tristovku, 

alebo neviem čo, pretože ešte za tým pôjde nejaká ďalšia 

infraštruktúra, alebo z toho ešte budeme napája ť obec, 

alebo, alebo nie čo ďalšie, tak my odkúpime tú časť tej 

tristovky, ale tú, tú samotnú sie ť nie.  

Preto infraštruktúra k domu, k jednému, dvom, to, t o 

neodkupujeme. Proste to, to je nie čo, čo nám tak 

developeri, ako fyzické osoby darovávajú alebo odku pujeme 

to za euro. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Ešte pán poslanec He čko, faktická. 

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

Pán riadite ľ, Vy ste vysvetlil, oh ľadom výpo čtu 

vzorca, čo sa týka sto čného, ke ď to takto poviem, ale stále 

sme sa ešte nedozvedeli vody, ako takej, cena. 

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

Voda? 

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

Či tiež jedna celá, dva percenta, viacej? 

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

To, hovorím, tam, tam je ťažké úplne zoh ľadni ť ten, 

ten , ten dopad, pretože tam to má dopad na využite ľnos ť 

siete. A ve ľmi, sú, sú hovorím, dve zložky v každom vzorci. 

Tak v kanáli ako vo vode. 

Pri kanáli je to výška investícií, alebo výška odpi sov 

z novozaradeného majetku, čiže hodnota tých investícií 

deleno pä ťdesiat. To nastupuje do toho vzorca, plus 

využite ľnos ť čistiarní odpadových vôd. A tá využite ľnos ť sa 

má, sa vyratáva ako pomer kapacity dané, danej kola udačným 

rozhodnutím ako samotnej stavby. Ja neviem, že môže  

spracova ť milión kubických metrov. To je, to je 

v menovateli a v čitateli je prítok na tú čistiare ň. Čiže 
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keď na to priteká sedemstotisíc kubíkov, tak má 

využite ľnos ť sedemdesiat percent. Čiže to je vzorec na, na 

odpadové vody.  

A na vodu je, je d ĺžka, alebo teda sú investície do 

infraštruktúry do vody deleno teda, tá odpisová sad zba 

päťdesiat rokov a využite ľnos ť z poh ľadu napojite ľnosti 

alebo predaja tých kubíkov vody. A tam je to trošku , nie sú 

tie všetky investície smerované k tomu, že by tam m ali by ť 

zásadne nové napojenia. No nie sú robené tak, že ka ždá tá 

investícia proste prinesie novonapojených tristo, p äťsto 

občanov. Ve ľakrát je to aj o tom, že je to iba obnova 

starého, čiže je to iba dopad tých investícií. Ale, ale 

nepredpokladáme, že by to mali by ť rádovo desiatky, alebo 

teda nie desiatky, nepresiahne to pravdepodobne ani  pä ť 

percent v najbližších rokoch po zaradení toho majet ku. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Keďže nevidím žiadnych ďalších prihlásených, chcem 

odpoveda ť na otázku pána poslanca Nesrovnala.  

Ja samozrejme sa definitívne vyjadrím na valnom 

zhromaždení, ktoré bude 23. 5., pretože to je úloha  

zástupcu mesta na valnom zhromaždení. 

Ale z h ľadiska tohto úveru, o ktorom sme diskutovali 

s pánom generálnym riadite ľom aj z h ľadiska tej investi čnej 

stránky, aj z h ľadiska financií a schopnosti spolo čnosti ho 

spláca ť, keby som ja dnes hlasoval na vašom mieste ako 
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poslanec, tak by som hlasoval za. To len ako krátka  

odpove ď, lebo mali sme na tú tému. 

Za, za, za to, aby sme ten, ab, 

Nie, ja som hovoril o materiáli. Ja beriem materiál , 

ktorý predložil pán riadite ľ Gajarský. Pretože je to 

podklad na valné zhromaždenie. 

Tie pozme ňujúce návrhy sú samozrejme na vašom 

posúdení. Ja hovorím o pôvodnom úvere, pretože o ňom sme 

dodnes diskutovali o investi čnom pláne a podobne.  

Takže na základe diskusií s manažmentom spolo čnosti, 

aj vzh ľadom na to, čo diskutovala dozorná rada, takže moje 

stanovisko je také, že keby som ja dnes hlasoval, t ak sa 

vyjadrím za. Ke ďže nehlasujem, budem zvedavý na vaše 

stanovisko a ja budem hlasova ť ako štatutár na valnom 

zhromaždení. 

Myslím, že sme k tejto téme povedali asi všetko, čo 

sme mali, pretože sa nikto do diskusie ďalej nehlási.  

Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

Ak chce ešte reagova ť pán riadite ľ na záver. 

Ing. Radoslav   J a k a b ,   generálny riadite ľ 

Bratislavkej vodárenskej spolo čnosti, a. s.: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: so smiechom) Teraz som myslel riadite ľa 

magistrátu , ktorý predkladá.  

(poznámka: smiech v sále) 

Vy ste generálny riadite ľ a toto je riadite ľ 

magistrátu a teraz som si vás tak trochu zmiešal. 

Takže len sa pýtam, či chce reagova ť pán riadite ľ 

magistrátu. 

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

Myslím si, že Radko to pekne zhrnul, akože on to 

rozdelil do takých tematických celkov. 

Ja som tu mal aj tieto odpovede tuto napísané, ale on 

to všetko viacmenej zhrnul, dokonca aj tie veci, kt oré sa 

týkajú majetku a jednotlivých odpisov. A ako to je,  

viacmenej vstupuje do aktív spolo čnosti.  

Aj to, že my máme na knihách ve ľa historických cien, 

hej? My sme, ten majetok nám vstupoval na knihy 

historickými cenami a my ke ď to teraz, robíme obnovu toho 

majetku, tak, tak úplne v iných cenách ako to bolo 

historicky.  

Teda to nám tiež ovplyv ňuje tú hodnotu majetku a nedá 

sa to po číta ť tak, že my obnovíme ten majetok za štrnás ť 

rokov, ke ď si to vydelíme, ke ď si to vydelíme tridsiatimi, 
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teda nejakými, nejakou hodnotou tých investícií plá novaných 

každoro čných.  

Takže ja si myslím, že to pekne zhrnul tie jednotli vé 

veci, nebudem nejak už ďalej reagova ť na to. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Hodinu pä ťdesiatdva sme venovali tejto téme, ktorú 

teraz uzatvoríme hlasovaním.  

Pani predsední čka návrhovej komisie má slovo, nech sa 

páči. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Máme pozmeňujúci návrh, teda návrh na uznesenie nového 

znenia od poslankyni Dzivjákovej a od pána Muránské ho, 

ktorý bol pre čítaný ešte úplne na za čiatku, neviem potom, 

po tej hodine, asi pre čítam. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Treba pre číta ť, pani predsední čka. Je to vážne, takže 

to pre čítajte. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Asi pre čítam ešte raz, aby to bolo zrejmé pre  

každého. 

Teda,  

po A) Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného 

mesta, aby na mimoriadnom valnom zhromaždení BVS 23 . 5. 

nehlasoval za prijatie úveru vo výške osemdesiat mi liónov 

Eur do spolo čnosti BVS 

po B): 

Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta, 

aby na mimoriadnom valnom zhromaždení BVS 23. 5. hl asoval 

za prijatie úveru do spolo čni, do spolo čnosti BVS na 

investície a investi čné výstavby len pre rok 2013 maximálne 

do výšky štyridsiatich miliónov Eur. 

To je text pozme ňujúceho návrhu uznesenia. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne a páni poslanci, ideme hlaso vať 

o pozme ňujúcom návrhu pána poslanca Muránskeho. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov, z nich 

Šestnás ť hlasovalo za, traja boli proti a dvadsiati sa 

hlasovania zdržali. 

Konštatujem, že tento návrh nebol schválený. 
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Pani predsední čka. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

V tomto prípade hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesen ia, 

s tým, že trocha gramaticky sme to upravili, teda m estské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

prijatie úveru vo výške osemdesiatich miliónov Eur 

spolo čnos ťou Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, a. s. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o pôvodnom znení  

uznesenia v tej úprave ako ste ju teraz po čuli. 

Nech sa pá či. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťjeden prítomných poslancov, z nich 

dvadsa ťsedem hlasovalo za, ôsmi hlasovali proti, traja 

sa zdržali a traja nehlasovali. 

(poznámka: zakaš ľanie) 

Pardon, prepá čte. 

Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k tomu to 

bodu programu. 
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Rád by som vám navrhol, chcete prestávku? 

(poznámka: ve ľmi ve ľká vrava v rokovacej sále) 

Ja by som navrhol, aby sme štyri body programu preš li, 

tie budú ve ľmi rýchle. Štyri body programu aby sme prešli, 

to sú štyridsa ť šes ť, sedem, osem a devä ť. A potom už 

nemusíme hlasova ť, potom dám prestávku a urobíme 

interpelácie. 

Ďakujem pánovi riadite ľovi BVS za ú časť. Ďakujem pán 

riadite ľ. 

 

 

BOD 46 NÁVRH NA ODPUSTENIE DLHU V SUME 1 

716,79 EUR 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja otváram rokovanie o bode číslo štyridsa ťšes ť Návrh 

na odpustenie dlhu v sume 1 716 Eur79 centov.  

Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál. 

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

Áno, 

Ide o materiál, ktorý bol doplnený hlasovaním. 
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Ja som si ho teraz nevytiahol. Ktorý nebol na 

komisiách. Je to... 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ide o odpustenie dlhu. Odpustenie dlhu bolo, normál ne. 

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

To bolo normálne? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno. Len neviem s akým výsledkom. 

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

Aha, okej, okej. Pardon. 

Čo sa týka výsledkov na komisiách. Aha, finan čná 

komisia neprijala, ani mestská rada neprijala uznes enie. 

Ide o dlh, ktorý nám dlží, dlží HC Slovan Juniori. 

Ide, nejde o istinu, ide o úroky z omeškania vo výš ke 

tisícsedemsto Eur. 

Ďakujem pekne. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené pani poslankyne a páni poslanci, otváram 

diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Hlási sa do nej pani poslanky ňa Dzivjáková. 

Ing. Zuzana   D z i v j á k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Ja už druhý rok sledujem platobnú disciplínu 

hokejového klubu seniorov a takisto  aj hokejové, 

hokejového klubu týchto, tohto ob čianskeho združenia a dnes 

som sa dozved. 

A permanentne obidve hoke, obidva hokejové kluby, a ko 

seniori, tak aj juniori sú permanentne v zadlžení, 

nedodržujú doho, dohody, ktoré boli, ktoré sú stano vené 

v nájomnej zmluve. Sú dohadované splátkové kalendár e. 

A tuná dnes sme dostali predložený návrh na odpuste nie 

penále práve ob čianskemu združeniu HC Slovan. 

Domnievam sa, že pri nákladoch, ktoré mesto 

investovalo a štát do zimného štadióna seniori prof esionáli 

by mohli napomôc ť ob čianskemu združeniu a uhrádza ť budúcim 

hokejistom, budúcim profesionálom všetky náklady, p okia ľ 

rodi čia nevládzu spláca ť, vrátane aj týchto, tohto penále. 

Takže ja som zásadne proti tomu, aby sa odpus, 

odpustilo penále z tohto dôvodu tak ako to požadujú , že je 

to dôvod, že rodi čia nesta čia ako plati ť a že je to 

náro čné. Ak je to náro čné, nech nastúpia naozaj 

profesionáli a z príjmov, ktoré majú v zimnom štadi óne, aby 

vykryli potreby pre tieto decká a ich rodi čov. 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 637 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

Slovo má pán poslanec  Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len tak, že ke ďže mesto je zadlžené, tak my musíme 

nášmu verite ľovi plati ť úroky, ke ď oni nám platia neskôr, 

tak z tých pe ňazí, ktoré nedostaneme, my de facto, ke ď si 

to zoberete, tak úroky plati ť musíme. Takže my za nich tie 

úroky za nich tak, či tak zaplati ť musíme.  

Keby mesto bolo prebytkové, tak by som s tým návrho m 

nemal, návrhom nemal problém. 

Keďže mesto je v strate a úveruje, tak každá suma, 

ktorú nám niekto nezaplatí na čas, my nemáme v rozpo čte 

a platíme z nej de facto úrok, takže je to pre nás čistá 

strata ten úrok, hej? 

Takže z tohto dôvodu si tiež myslím, že, že my to. To 

nejde, že my odpúš ťame, pretože my to za nich musíme plati ť 

nášmu verite ľovi.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Keďže nemám ďalšieho prihláseného, asi to vyriešime 

hlasovaním. 

Návrhová komisia, nech sa pá či, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo píso mne 

predložené, teda schva ľuje odpustenie dlhu. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, hlasujeme o schválení. Čiže vy vyjadríte svoj 

názor pod ľa toho, ako sa k tomuto návrhu staviate. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov, 

štyria za, jedenásti proti, trinásti sa zdržali, je den 

nehlasoval. 

Konštatujem, že sme neprijali k tomuto bodu uznesen ie, 

respektíve neodsúhlasili sme odpustenie dlhu. 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 639 

BOD 47 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNOM DOME 

MILETI ČOVA 36, NEZÁBUDKOVÁ 5, 

BANŠELOVA 14, BUDOVATEĽSKÁ 12, 14, 

KOŠICKÁ 39, RA ČIANSKA 63, KARLOVESKÁ 

53, BAGAROVA 30, M. SCHNEIDRA-

TRNAVSKÉHO 22, RÖNTGENOVA 4, 

MEDVEĎOVEJ 19, ŠUSTEKOVA 1, 3 

VLASTNÍKOM BYTOV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťsedmi čka je Návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku v obytnom dome, s tým, že tento materiál 

tradi čne predkladáme bez úvodného slova. 

Nech sa pá či, je tu priestor pre vás. 

Keďže nevidím nikoho prihláseného, áno vlastníkom 

bytov, samozrejme. 

Prosím, návrhová komisia k bodu štyridsa ťsedem. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené písomne, schva ľuje prevod spoluvlastníckych 

podielov a tak ďalej. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o bode 

štyridsa ťsedem. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťštyri prítomných poslancov, 

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

poslanec nehlasoval. 

 

 

BOD 48 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 

PODIELU NA POZEMKU V OBYTNÝCH DOMOCH 

A HROMADNÝCH GARÁŽACH MARTINČEKOVA 

2, BRODSKÁ 2, HANY MELI ČKOVEJ-

GARÁŽE, HLAVÁČIKOVA 41, HLAVÁ ČIKOVA 

35, VETERNICOVÁ-GARÁŽE VLASTNÍKOM 

GARÁŽÍ A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Štyridsa ťosem Návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných g arážach. 

Opäť bez úvodného slova. 

Nik sa nehlási, prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo 

predložené, teda mestské zastupite ľstvo schva ľuje prevod 

spoluvlastníckych podielov na pozemku a tak ďalej. 

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 ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. 

Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 49 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 

INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bod číslo štyridsa ťdevä ť je Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupite ľstva. 
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Otváram k tomuto rozpravu. 

Hlásia sa traja poslanci. Nech sa pá či. Štyria. 

Ako prvý pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som Vás v svojej interpelácií, kvôli tomu, že so m 

teda chcel vedie ť aký je po čet pracovníkov magistrátu alebo 

teda jak sa hýbali od januára 2010, tak som žiadal,  a aby 

som to mohol porovna ť, tak moja požiadavka bola, že pod ľa 

výkazu sociálnej pois ťovne vás žiadam za každý mesiac 

v rokoch 2010, 11, 12 uvies ť po čet pracujúcich vo formáte 

všetci, z toho trvalý, dohoda a tak ďalej.  

Dostal som od Vás odpove ď, avšak ke ď som spo čítal 

všetkých a potom jednotlivo rozložených, tak naprík lad 

v novembri 2010 ste uviedli, že na magistráte je 60 5 ľudí, 

ale ke ď som si spo čítal pod ľa jednotlivých kategórií, tak 

mi vyšlo 736, čo je rozdiel 131 osôb. A k decembru 2012 ste 

uviedli, že je 632 a po s čítaní samostatných kategórií to 

bolo 649, čo bol rozdiel sedemnástich osôb.  

Tak, len som chcel, že ten rozdiel. Malo to nejakú 

logiku, aby sa tie čísla dali overi ť. A tých sedemnás ť, aj 

tak by tu asi nemal by ť rozdiel sedemnás ť ľudí, ale 131 

v novembri mi príde obrovský rozdiel. 

Tak by som chcel, na jednej strane chápem, že tá 

štatistika môže by ť trošku zložitejšia, ale na druhej 
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strane to sú pravide ľné výkazy, ktoré si myslím, že by 

magistrát mal ma ť preh ľad o tom, ko ľko zamestnancov v akom 

pomere v jednotlivých mesiacoch mal. 

Takže neviem, či mám dáva ť novú interpeláciu, alebo 

sta čí takouto, takýmto spôsobom Vás požiada ť 

o skontrolovanie daných čísiel, lebo nesedia. Nesedia 

minimálne pod ľa toho zadania. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, ja by som odporú čal, aby ste dali novú 

interpeláciu.  

Mali sme s ňou trochu problém, pretože nemáme takéto, 

alebo takto členené informácie k dispozícii. Nás to samých 

viedlo k tomu, aby sme si urobili poriadok v tej ev idencii. 

Čiže zis ťovali sme veci, ktoré sme vedeli zisti ť, tie 

sme Vám poskytli. Ak je tam niekde chyba, ur čite ju budeme 

sa snaži ť vysvetli ť. Asi ťažšie za rok 2010, lebo sme tu 

vtedy neboli. Čiže tam sa spoliehame len na štatistiky, 

ktoré máme k dispozícii na personálnom oddelení. Al e ja som 

za to, aby sme si veci vyjasnili, aby bolo úplne ja sné, 

koľko zamestnancov na úrade pracovalo alebo pracuje. 

Pán poslanec Fiala sa chce vyjadri ť. 

Stanislav   F i a l a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 
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Chcem po ďakova ť za odpove ď na interpeláciu z februára. 

Osvetlenie na Pankúchovej. Dostal som odpove ď, ktorá sa 

možno dala o čakáva ť. Tento rok to nie je možné na 

investíciách s tým, že Vaša, Vaša odpove ď je, že navrhnete 

toto, alebo teda zaradíte to do rozpo čtu hlavného mesta na 

najbližšie obdobie.  

Ja s tým vážne po čítam a dúfam, že už to nebudem 

musie ť pripomína ť. Tak po čítam s tým ako s jasnou vecou.  

Ďakujem pekne, dúfam, že to tam na budúci rok bude. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán poslanec . 

Slovo má pán poslanec Kolek. 

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

Ďakujem, pán primátor. 

Moja interpelácia na Vás sa dotýkala zliav, ktoré s te 

udelili na dva koncerty, ktoré boli na Zimnom štadi óne. ˇ 

Dostal som odpove ď, žia ľ teda neúplnú. Pýtal som sa na 

základe čoho ste mohli takto rozhodnú ť? Pod ľa mňa to je 

nakladanie s majetkom obce v rámci teda finan čných možností 

zisku, hej? V jednom prípade sa jednalo o odpusteni e 

päťtisícstopä ťdesiat Euro, v druhom prípade tá suma bola 

menšia dvetisíctristoštyridsa ťdevä ť aj pä ťdesiat.  
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Čiže dopl ňujem, alebo požadujem znova v celom rozsahu 

aby bolo odpovedané, že na základe čoho ste mohli toto 

urobi ť? 

Druhá vec je čo sa týka informácii o plnení uznesení. 

V, ale to bolo v minulom období.  

Čiže, čiže informácia o plnení uznesenia hovorila  

o tom, že áno pri nakladaní s majetkom kde boli poz emky 

využívané na telovýchovu a šport je to zvláštny rež im, kde 

nadobúdate ľa zaväzujeme k ur čitému, k ur čitej náhrade 

v prospech teda telovýchovy.  

Odpoveď na moju interpeláciu bola, že magistrát 

nevedie takýto zoznam, ktorý by vedel dokumentova ť ako sa 

tieto podmienky v zmluve dodržujú, respektíve v aký ch 

prípadoch došlo k tomuto použitiu mater, („é“) maje tku.  

Akým spôsobom bolo možné konštatova ť, že uznesenie je 

splnené. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec neviem celkom odpoveda ť na túto otázku, 

pretože ste prepojili dva rôzne materiály. Jeden, k torý sa 

týka odpovede na interpeláciu a druhý, ktorý sa týk a 

plnenia uznesení. 

Aj v tom prvom prípade, ak chcete získa ť od nás ďalšie 

informácie odporú čam, aby ste to urobili v ďalšom bode 

programu, ktorý sa volá Interpelácie a prípadne zop akovali 

tú vec. Lebo v tejto časti hodnotíme spokojnos ť 
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s odpove ďami, ke ď to tak poviem. Kde môže zastupite ľstvo 

žiada ť od primátora doplni ť, neviem, proste nie čo ešte 

urobi ť. 

Ak to budete rieši ť spôsobom návrhu uznesenia, môžte, 

druhá možnos ť je požiada ť o novú interpeláciu alebo 

doplnenie tej odpovede v časti bodu pä ťdesiat, teda 

v nových interpeláciách.  

Čiže odporú čam to rieši ť takouto cestou. My sa 

samozrejme k tomu vyjadríme tak, ako to Vy požaduje te. 

Nech sa pá či, pán poslanec. Pán poslanec ... 

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

By som zbyto čne za ťažoval administratívu úradu, aby mi 

odpovedala písomne, čiže, pokia ľ mi viete zodpoveda ť, tak 

nepotrebujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja práve neviem, ja práve neviem, čo sa týka toho 

oprávnenia. Myslím si, že vyplýva zo zásad hospodár enia 

s majetkom. 

Ale ak ste sa na toto pýtali, tak ja to samozrejme 

zistím a odpoviem presne, že na základe čoho je to možné.  

Dobre? 

Čiže k bodu štyridsa ťdevä ť už nemáme ďalšieho 

prihláseného. 
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Prosím teraz návrhovú komisiu keby sme uzatvorili 

tento bod hlasovaním, tak ako to zvykneme robi ť, že 

zastupite ľstvo berie na vedomie odpovede, pretože nikto iný 

záver nenavrhol. 

Pani predsední čka, nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Zopakujem len to, čo ste povedali, že mestské 

zastupite ľstvo berie na vedomie vybavenie interpelácií. 

Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

štyridsa ťdevä ť. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťdva prítomných poslancov, 

tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Tým sme prijali platné uznesenie k bodu 

štyridsa ťdevä ť. 

Teraz je otázka, či chceme prestávku, lebo pripravili 

sme bagetku, ktorá sa nám v čera (poznámka: smiech v sále) 

šikla omnoho viac ako dnes. Ale dnes z takej opatrn osti sme 

si povedali, že predsa len.  

Takže otázka, dáme prestávku a potom dokon číme 

interpelácie a rôzne, alebo chcete dokon či ť zastupite ľstvo 

bodom pä ťdesiat a pä ťdesiatjeden? Ja sa len pýtam. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedovia klubov, prosím. Chcete pok? Ak chcete 

pokra čova ť, ja s tým nemám problém. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Budeme tu hodinu, ja myslím, že bez problémov, to t akú 

kapacitu zastupite ľstvo má. Môžme. Však, ako chcete. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

My to, my to za hodinu dokon číme aj ke ď budeme hne ď 

pokra čova ť (so smiechom.), takže, v pohode. 

Čiže, prosím, predsedovia klubov. 

Takže pätnás ťminútová prestávka. 19.15 h za čínajú 

Interpelácie, presne. 

 

(prestávka od 19.01 h do 19.18 h) 

(po prestávke) 

 

 

BOD 50 INTERPELÁCIE 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram bod číslo 50., ktorý sa volá Interpelácie. 
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Nech sa pá či, je tu priestor pre vás, aby ste mohli 

interpelova ť v rámci tohto bodu. 

Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Mám tri interpelácie. Jedna z nich je teda, bude 

opakovaná tá predchádzajúca, nebudem ju číta ť, tú podám iba 

písomne. 

Druhá je oh ľadom prenájmov pozemkov pod kontajnerovými 

stojiskami. Dopo čul som sa, že niek, teda máme kontajnerové 

stojiská a pod tými kontajnerovými stojiskami prena jímame 

pozemok kvôli tomu, aby si ho mohli obyvatelia oplo ti ť 

a v poslednom čase, teda myslel som si, že ľudia o to 

nežiadajú, ale po čul som, že tých žiadostí je tam viacero 

a vraj niekde na magistráte stoja. 

Tak z tohto dôvodu by som Vás, pán primátor, chcel 

požiada ť o informáciu oh ľadom riešenia nájmov pozemkov pod 

stojiskami pre kontajnery.  

Chcem požiada ť o zoznam všetkých žiadostí o prenájom 

pozemkov od 1. 1. 2011. 

Ku každej žiadosti žiadam uvies ť dátum prijatia 

žiadosti a jej stav ku dnešnému d ňu. 

V prípade, že niektorá zo žiadostí nebola v lehote,  a 

teraz neviem, ko ľko je tak štandard,  tri mesiace, šes ť 

mesiacov, do kedy by sa mala dosta ť na zastupite ľstvo?   
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Povedzme. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

To je ko ľko? Tri? 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja neviem. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Tak dobre. Do troch mesiacov predložená na rokovani e 

mestského zastupite ľstva, žiadam o uvedenie konkrétnych 

dôvodov. 

Takže to len aby sme sa niekam posunuli. A teda že 

kde, kde je chyba. Ak teda sú informácie správne, k toré som 

dostal, že niekde to stojí. 

A druhá sa týka PKO, právneho zastupovania. 

Chcel by som Vás požiada ť, kvôli tomu, že teda zase 

nemáme stále vybratú firmu na dodávku právne , teda  

právneho zástupcu a nejaké výberové konanie bolo, t rvalo 

vcelku dlho, tak chcel by som nejaké podrobnejšie 

informácie, preto Vás chcem požiada ť o kompletnú genézu 

vývoja výberu právneho zástupcu na zastupovanie v s pore 

o pozemky pod PKO.  
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Žiadam uvies ť na základe čoho  za čalo výberové 

konanie, kedy za čalo, aké boli výberové kritériá, aké bolo 

zloženie komisie, kedy sa konali stretnutia tejto k omisie, 

kedy sa nekonali stretnutia, ktoré boli naplánované  

a pre čo, výsledok výberového konania, detailné zdôvodneni e 

výsledku výberového konania, iné prijaté a vykonané  

opatrenia na riešenie právneho zastupovania v tomto  spore. 

Tretia je už teda tá, čo som vravel, opakovaná. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, čo sa týka kontajnerových stojísk. 

Zmapujeme to, čo potrebujete vedie ť, aby sme Vám ukázali, 

ako s tým dokážeme pracova ť. 

Čo sa týka právneho zastúpenia PKO, tam všetky tie 

fakty, ako ste požadovali vieme tiež uvies ť. Čiže nebudem 

to teraz rieši ť ústne, pretože to je to, čo požadujete 

písomne, aby ste s tým mohli ďalej pracova ť. Takže odpove ď 

dostanete písomne.  

Vyriešim to takouto jednoduchou odpove ďou a dávam 

slovo pánovi poslancovi Greksovi na jeho interpelác iu. Nech 

sa pá či. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pán primátor. 
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Ja by som trošku, za čal trošku iná č, aby som objasnil 

vlastne o čom budem, čo bude interpelácia. Taká nejaká 

informácia. 

Neviem, či o tom viete, ale BVS-ka oslovila Fakultu 

elektrotechniky a informatiky  s projektom ochrany ostrova 

vodných zdrojov pomocou senzorov. 

Zatia ľ táto škola nedostala presné zadanie či má 

projekt rieši ť s prístupom verejnosti alebo bez. A ja si 

myslím, že bolo by treba urýchlene vstúpi ť do tohto zámeru 

zo strany mesta a zada ť, požadova ť riešenie alternatívy, 

alternatívy s prejazdom cez ostrov pre monitorovaný ch 

cyklistov.  

Dôvody na to: voda bude skuto čne chránená, ke ď to tak 

fakulta teda spraví, dnes je to naozaj len pro form a.  

Za druhé, mesto ušetrí náklady na vybudovanie novej  

cyklotrasy a za tretie, cyklisti bezpe čne prejdú tento 

úsek. 

A teraz pre čítam tú interpeláciu. 

Čiže, takto ešte poviem, pani starostka Kolková 

hovorila napríklad s dekanom tej fakulty, ktorý, kt orý 

hovoril o tom projekte bližšie záležitosti a je to vraj 

pomerne relatívne jednoduchá záležitos ť už v dnešnej dobe. 

Tak, text interpelácie znie: 

V zmysle otvorenej výzvy ob čanov na Vašu osobu nám 

dovo ľte Vás interpelova ť z akých prostriedkov bude nová 

cyklotrasa súbežne s Devínskou cestou vybudovaná, v zhľadom 

na pretrvávajúcu nebezpe čnú situáciu pre cyklistov, ktorí 

dnes musia jazdi ť pomedzi autá. Termín realizácie 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 653 

cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom, ke ď bola 

odmietnutá najrýchlejšia realizovate ľná trasy, trasa cez 

Siho ť. A či má mesto teda záujem vstúpi ť do memoranda medzi 

BVS a Fakultou elektrotechniky a informatiky.  

A ešte by som Vás požiadal, že ak náhodou áno, tak by 

som bol rád aj možno pri tom nejak, v nejakej komis ii alebo 

neviem jak by som to nazval 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec, myslím, že to je zaujímavá, zaujímavý  

podnet, ktorý možno mal skôr zaznie ť v Rôznom, ale nerobí 

mi to problém aj formou interpelácie odpoveda ť na otázku, 

z čoho budeme financova ť cyklotrasu, to v tejto chvíli 

možno je pred časné, ale urobíme to písomne,  aby sme Vám 

ukázali, aké sú možnosti mesta na financovanie 

cyklistických trás. 

A čo sa týka vstupu do toho memoranda, myslím si,  že  

to skúsime, uvidíme, čo to prinesie. Ur čite to bude snaha 

získa ť nejaké rozumné riešenie, ktoré je realizovate ľné za 

prijate ľné peniaze.  

A pokia ľ to bude také, že by to malo zmeni ť povedzme 

náš poh ľad na otázku cyklotrasy cez Siho ť, či bez Sihote, 

lebo o tej sme tu ve ľmi podrobne hovorili,. tak by sme 

predložili tie výsledky na rokovanie zastupite ľstva. 
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Čiže, budeme sa o to zaujíma ť ako mesto na základe 

Vášho podnetu. Ja dám taký pokyn, aby sme vstúpili do toho 

procesu a o výsledkoch Vás budeme informova ť. 

Pani poslanky ňa Jégh má interpeláciu. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Ja svoju interpeláciu v čera ve čer som dala aj písomne, 

aj som ústne povedala. 

Teraz som nechcela interpelova ť, chcela som to 

faktickou poznámkou vybavi ť, ale zrejme sa to teraz nedá, 

tak interpelujem Vás troška tak sarkasticky, pán pr imátor. 

Ako sledujem, pán Hr čka zamestnáva jednu celú 

administratívnu silu so svojimi požiadavkami.  

Ja navrhujem, že prija ť nejakú silu na tieto úkony, 

aby, aby bolo zados ť., teda u činené zados ť tým požiadavkám. 

A tá odmena nech je potom z poslaneckej odmeny. 

Je to sarkastické, možná, že si ho pohnevám, ale, a le 

rozmýš ľajme o tom. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, myslím, že túto stránku. 

Pán riadite ľ faktické poznámky máme nedovolené v tomto 

bode. Odpoveda ť môže interpelovaný, čiže ja budem 

odpoveda ť. 
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Pán poslanec si túto stránku neuvedomuje. On nás 

naozaj zahlcuje rôznymi požiadavkami. My robíme to,  čo nám 

zákon káže. To znamená, snažíme sa odpoveda ť tak, ako to 

je. Ale ko ľko pracovného času nad tým strávime, sa pokúsime 

odpoveda ť na Vašu interpeláciu, aby ste to váženému pánovi 

kolegovi mohli poskytnú ť, aby zvážil, že akým spôsobom bude 

formulova ť svoje požiadavky. 

Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený do interpelácií. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som sa chcel spýta ť na jednu vec, ktorá súvisí, 

s vystúpením ob čanov, ktoré sa tu udialo vo februári. 

Boli tu zástupcovia rodi čov detí, ktoré hrajú futbal 

v Karlovej Vsi a rozprávali nám tu o svojom problém e 

s ihriskom.  

Ja som vtedy Vás poprosil či by ste do toho nemohli 

nejako vstúpi ť a vydebatova ť tieto veci s pani starostkou. 

Tak ma teraz zaujíma, že čo sa v tomto oh ľade podarilo 

dohodnú ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, zareagujem ve ľmi stru čne. 

Bol som na návšteve mestskej časti Karlova Ves. 

V rámci toho sme s pani starostkou diskutovali aj o  tejto 
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veci. Boli sme sa na samotnom ihrisku pozrie ť. Pani 

starostka mi vysvetlila tú genézu.  

Priama úloha pre hlavné mesto tam asi nie je. My sk ôr 

môžeme by ť sprostredkovate ľom medzi tými stranami, ktoré sa 

tam nevedia celkom dohodnú ť. A mal som takú požiadavku, 

myslím, že niekto z Vás ma žiadal, pani poslanky ňa 

Dyttertová, aby som sa stretol s jednou časťou tých 

rodi čov.  

Pani starostka preferuje prístup, aby sa stretli ob e 

tie strany, lebo tam už boli blízko dohode a potom tá dru, 

jedna strana, teraz nechcem vôbec obvi ňova ť, ktoré to bola, 

zavolala na druhý de ň, že: „ale dohoda neplatí a bude to 

zase všetko inak“. 

Proste to, o čo sa usiluje pani starostka je, je 

vlastne dosiahnu ť to, aby obe tie strany dospeli k nejakej 

dohode o využívaní toho ihriska.  

Tak mi vysvetlila, že to je záujem Karlovej Vsi 

a myslím si, že to má isté rácio.  

Ak sa to doteraz nepodarilo, asi naozaj by mal do t oho 

vstúpi ť niekto tretí. A ak bude treba zohra ť, zohra ť  tú 

úlohu, zavola ť obidve strany aj s pani starostkou na 

rokovanie na pôde mesta, ja to rád urobím. Aj na zá klade 

Vašej interpelácie. 

Toľko z mojej strany. 

Pán poslanec, nech sa pá či. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Čiže mám to chápa ť tak, že nejaký taký okrúhly stôl 

o tomto probléme bude na na pôde mesta? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

U mňa. Áno.  

Lebo ja som požiadal pani starostku, tak ako som vá m 

povedal. To rokovanie naozaj bolo v rámci návštevy mestskej 

časti. Bola prehliadka ihriska, aby som ja vedel, že  o čom 

sa rozprávame, lebo tam boli také obavy, že tam bud e 

obchodné centrum a neviem, čo všetko. To viete, že je tam 

nad tým. Vy to tam poznáte podstatne lepšie ako ja.  

Ale potom sme diskutovali aj o tých vz ťahoch. A ak sa 

to doteraz nestalo, že by sa boli dohodli obe tie 

rodi čovské skupiny, asi je naozaj čas na to, aby sa stretli 

na neutrálnej pôde a to by mohla by ť pôda mesta. 

Čiže naozaj okrúhly stôl u nás na meste. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Keď teda môžem poprosi ť, keby som sa mohol ako 

predseda komisie športovej toho zú častni ť, keby ste ma 

mohli k tomu prizva ť. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemám s tým problém.  
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Ja  verím, že nájdeme spolo čnú re č, lebo chceme pomôc ť 

deťom. To je asi hlavný motív. 

Ako ja nemôžem vstupova ť do personálnej politiky pani 

starostky, to viete, či bude ten predsedom takého klubu, 

alebo takého. Toto sa mne nezdá ako dôležité.  

Ja mám záujem na tom, aby sa tie skupiny rodi čov 

stretli, vysvetlili tie pozície, povedzme niekomu t retiemu, 

kto je naozaj nezú častnený a potom budeme sa snaži ť nájs ť 

nejaké rozumné riešenie z toho všetkého. A pomôc ť, aby sa 

to riešenie dostalo do praxe. To je asi najdôležite jšie. 

Takže ja Vás rád prizvem, nemám s tým problém, bude m 

to bra ť ako odpove ď na Vašu interpeláciu. Len najlepšie, 

keď to bude to stretnutie a potom jeho výsledky  zapíš eme 

do tej formálnej odpovede. 

Pán poslanec Kolek, je ďalší prihlásený. Nech sa pá či. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pán primátor. 

Ja teda už k tej odpovedi na moju predchádzajúcu 

interpeláciu by som poprosil o doplnenie na základe  čoho 

bolo rozhodnuté tak, ako ste rozhodli.  

Dávam to písomne. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže ide Vám o prepis nejaký, to chcete vedie ť. Dobre, 

dobre. Lebo my sme skôr išli po tej vecnej stránke v tej 
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odpovedi, pán poslanec. A Vy ste hovorili, že chcet e vedie ť 

skôr predpis, ktorý umož ňuje primátorovi urobi ť to, čo som  

urobil. O kej. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Dobre. 

Pán poslanec Hr čka ešte jednu interpeláciu. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja by som odpovedal, že ja si tieto údaje nemám 

problém aj získa ť sám, pokia ľ mi dajú podklady, tak ako som 

si získal znalecké posudky. 

Reagujem teda na to, čo povedala pani poslanky ňa Jégh.  

Mňa by však zaujímalo, m ňa by však zaujímalo, akým 

spôsobom dostávame rozpo čet, ke ď ja dám otázku, že ko ľko 

máte pracovníkov na trvalý pracovný pomer, na dohod u, 

uvo ľnených poslancov, trvalo, krátkodobo, neposlancov 

a ostatných a po čty nesedia. Tak potom ja netuším, ke ď, 

toto je pod ľa mňa elementárna vec, ktorú si robia nie že 

veľké firmy, ale malé firmy do dvadsa ť zamestnancov, musia 

tieto evidencie vedie ť, musia to dáva ť na Sociálnu 

pois ťovňu. A ke ď magistrát, ktorý má pod ľa prepo čtov 

šes ťstotridsa ť a pod ľa tých sú čtov mal v časoch aj 

sedemstoštyridsa ť zamestnancov, teda ak rátam, rátajúc do 

toho aj poslancov, teda tých toto, nevie svoje stav y, tak 

na základe čoho ten rozpo čet chodí? Na základe čoho nám tu 

plánujete na každý rok, ko ľko tu je zamestnancov, aké budú 

náklady, či pôjdu hore, či pôjdu dole. To sú úplne 

jednoduché čísla. 
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A ja by som teda čakal, že takúto evidenciu si robíte 

automaticky, nie, že to musím žiada ť, nie že to musím 

žiada ť, pretože mi to príde elementárna vec. 

Čo sa týka napríklad scanovania posudkov, ke ď som ich 

žiadal, aby boli doplnené v znaleckých posudkoch, t eda 

v požiadavkách o vytvorení znaleckého posudku, na ťahovali 

sme sa tu osem mesiacov. 

V septembri ste mi povedali, že zamietate moju 

požiadavku, ke ď som to za čal žiada ť cez interpelácie, lebo 

by ste na to museli zakúpi ť nový scaner, neviem čo, neviem 

čo. Ja som znalecké posudky za roky 2010, 11 a 12 of otil za 

24 hodín a za ďalších 24 hodín som ich spracoval. 

Pardon, tak ke ď tu pracuje šes ťsto zamestnancov a ja 

to spravím za pä ťdesiat hodín, tak mi to nepríde taká, a to 

boli akože, ja som od vás žiadal len od bodu iks ďalej. To 

znamená od septembra. Čo nebola ani zlomok toho času, ktorý 

som ja musel strávi ť aby som spracoval 300 znaleckých 

posudkov dozadu. Nehovoriac o tom, že keby sa išlo tak, ako 

je to v sú časnosti, že každý znalecký posudok má 

požiadavku, aby bol dodaný v digitálnej forme, tak s tým 

magistrát nemá žiadny problém. 

Hovoril som to v máji, hovoril som to v septembri, 

hovoril som to novembri, hovoril som to v decembri,  tak 

neviem si proste predstavi ť, akým spôsobom za ťažujem. Ja si 

myslím, že žiadam normálne veci, ja si ich bez prob lémov aj 

sám spracujem, len neviem, či mi dáte do ruky výkazy zo 

Sociálnej pois ťovne. A ja si ich spracujem aj sám, 

nepotrebujem na to zamestnáva ť úradníkov.  
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A dokonca som zistil, že moja práca je efektívnejši a, 

lebo to asi dokážem urobi ť za rádovo za podstatne menej 

hodín, ako oni. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, zrejme nikto nemá taký výkon ako Vy n a 

tomto úrade ani takú techniku. Pretože keby sme mal i takú 

techniku, možno by sme aj my niektoré veci dokázali . Nemáme 

ju. 

A tá druhá vec je tá, že Vy ste chceli po čty 

zamestnancov za mesiace dozadu, od roku 2010, januá r, 

február, marec a tak ďalej. To znamená, akože, proste 

v tomto členení, Ur čite je to pre Vás dôležité a zaujímavé, 

neviem, kde to sa hodláte využi ť, ale nech sa pá či, 

dostanete všetky informácie, ktoré máme.  

V roku 2010 ich viedol niekto iný, potom sa tam tie ž 

vymenili nejakí ľudia. Čiže to, čo sme mali, to čo sme Vám, 

to sme Vám dali, teraz to opravíme, aby ste dostali  takú 

presnú informáciu, akú Vám vieme poskytnú ť a aby v nej 

neboli sú čtové chyby, to je samozrejme elementárna 

požiadavka. 

Nech sa Vám pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čakal by som, že v nejakej ú čtovnej evidencii toto 

samozrejme máte. Ako Vy nemáte nejakú mzdu, mzdovú 

evidenciu, pod ľa ktorej by nie čo bolo? 
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Ako, principiálne mi ide o to, ja chcem proste iba 

nie čo, čo sa dá porovna ť. Neviem, proti čomu to mám 

porovna ť, keby som si od Vás vypýtal po čet zamestnancov, 

tak ja neviem, proti čomu to mám porovna ť. Neviem, proti 

čomu to je. Pretože dáte mi tam dohodárov, nedáte mi  tam 

dohodárov. 

Ja som proste povedal Sociálna pois ťovňa, výkaz 

a čakal by som, že táto evidencia, aspo ň ke ď som sa pýtal 

v rôznych firmách, toto je výkaz, ktorý sa dáva na sociálku 

sumárny, ro čne, na da ňový, ro čne, kde máte rozdelených 

zamestnancov.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ale ro čne, nie mesa čne. 

Vy chcete mesa čne, pán poslanec. To si spome ňte, čo 

ste sa pýtali. S tým sme mali problémy. Ro čne Vám vieme 

dať, Vy ste chceli mesa čne. Neviem na čo, ale chceli ste. 

S tým sme mali problém. Ro čne Vám vieme da ť. Ale Vy ste 

chceli nie čo iné. Potom z toho môžu by ť tie sú čtové chyby. 

Načo Vám to je. Ako. No tak, ja viem,  Vy to 

potrebujete, chápem, chcete si to porovna ť, nech sa pá či. 

Ale ke ď tie údaje nemáme, tak ich musíme pre Vás vyrába ť 

a možno sme sa v nich dopustili chýb. 

(poznámka: ve ľký hluk v sále) 
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Chápem, však ja Vám rozumiem, ja som pochopil kam s te 

mierili tou interpeláciou, a ja jej rozumiem, ja s tým 

nemám problém. 

Dali sme Vám to, čo sme mali da ť, ak nemáme presné 

údaje, opravíme, aby sme Vám dali také informácie, aké úrad 

k dispozícii má. 

Že v tom je neporiadok, priznávam už teraz. To sme 

zistili, ke ď sme h ľadali odpove ď na Vašu interpeláciu. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Si zavolali a povedali, že viete čo, nemáme takúto 

evidenciu, máme takúto.  

To ja s tým nemám problém, ale ja teraz, ja neviem,  

aku ako to mám niektoré veci nadefinova ť, lebo naozaj, 

niektoré veci by som považoval za elementárne, poki aľ ich 

máte v inej forme, ako niekedy naozaj sta čí zavola ť 

a poveda ť, že viete čo, máme to takto a takto, bude to 

sta či ť? 

Áno, keby to bolo, povedzme, ku konci roku 2010, 11 , 

12, de facto to sta čí. Tie mesiace boli len preto, že som 

naozaj myslel, že takú evidenciu držíte. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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Pán riadite ľ chce ešte odpoveda ť, aby sme Vám dali 

úplnú odpove ď, ktorú v tejto chvíli vieme da ť. Nech sa 

páči. 

Mgr. Rastislav   G a j a r s k ý , riadite ľ magistrátu: 

Ďakujem. 

Čo sa týka evidencie v rámci Sociálnej pois ťovne, tam 

to môže lieta ť aj kvôli tomu, že jeden mesiac máme 

dohodárov, druhý nie.  

Ja by som bol radšej tak, jak ste povedali teraz, ž e 

podľa nejakej evidencie, ktorú my máme. My by sme Vám j u 

dali v nejakom časovom rade aj po tých mesiacoch. Ja 

požiadam zamestnanky ňu našu na oddelení ľudských zdrojov, 

aby Vám túto informáciu dala v takej forme, ako ju máme my, 

v tej evidencii ako máme, to Vám povie a Vy poviete , o kej, 

toto my sta čí, alebo nie, chcem to takto. 

Dobre? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

Toto bola vlastne diskusia o tej forme odpovede, kt orú 

sa budeme snaži ť poskytnú ť pánovi poslancovi Hr čkovi. 

Ako posledná prihlásená v tomto bode je pani 

poslanky ňa Tvrdá. Nech sa pá či. 

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Pán primátor, mne sta čí ústna odpove ď. Chcem sa 

spýta ť, či 4. júla 2013 budú odha ľované sochy Svätého 

Cyrila a Metoda a Gorazda na Hurbanovom námestí.  

Je to téma, ktorou sme sa zaoberali viackrát v minu lom 

roku 2012 a chcela by som vedie ť, pretože už nieko ľko 

mesiacov nemáme informácie, ako sa to vyvíja. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na to ve ľmi rád odpoviem ústne. 

Pani poslanky ňa, je to tak, že pracovala troj 

a troj členná komisia, kde sa stretli traja zástupcovia 

Matice a traja zástupcovia mesta, ktorá posudzovala  

upravenú sochu. Pretože tú pôvodnú sochu sme my odm ietli. 

Bola, bolo hlasovanie tri na tri, čiže nikam sme sa 

nedostali.  

Potom sa stretlo, stretli zástupcovia mesta, konkré tne 

pani architektka Konradová a pán riadite ľ Stassel, opä ť 

s umelcom a predstavite ľmi Matice a snažili sa formulova ť 

ďalšie pripomienky, ako by sa veci mali upravi ť.  

V tejto chvíli existuje nie čo, čo by som nazval druhý 

upravený návrh a k tomuto návrhu podala Matica Slov enská 

žiados ť na ministerstvo kultúry o finan čný príspevok, 

pretože ten minuloro čný im bol zrušený. 

Požiadali ma o vyjadrenie za mesto, a ja som napísa l, 

že naše vyjadrenie je také, aké prijalo mestské 

zastupite ľstvo, že je to Hurbanovo námestie, ale že k tej 
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podobe sochy chcem, aby sa vyjadrila komisia, ktorá  má 

vzniknú ť na základe zásad, prijatých v tomto 

zastupite ľstve. 

Viete, že minulý rok urobili zásady. Tam sa 

predpokladá, že bude jedna stála komisia, ktorá sa bude ku 

všetkým pamätníkom vyjadrova ť. Tá komisia zatia ľ vytvorená 

nebola, ale ke ďže ma požiadalo ministerstvo kultúry, aby 

sme do utorka budúceho týžd ňa dali stanovisko, tak sme tie 

práce na vytvorení komisie urýchlili. Komisia bude menovaná 

do konca tohto týžd ňa, teda konkrétne zajtra. V pondelok 

bude zasada ť a pod ľa jej verdiktu dám stanovisko na 

ministerstvo kultúry či súhlasíme s umiestnením sochy, 

alebo nie. 

Čiže, priznám sa, že ja do toho nejakým spôsobom 

nezasahujem. Spolieham sa na pána riadite ľa Stassela, ktorý 

mal skôr názor, že áno, ke ď hovoril ako osoba. Pani 

architektka Konradová mala skôr názor, že nie. T to ho som 

si ve ľmi ťažko mohol vybra ť, že čo. Preto som trval na 

stanovisku komisie. 

Komisia bude teda ustanovená, mala by prizva ť aj 

nejakých ministerstva kultúry, pretože ide aj o akt ivitu 

štátu, nie len mesta. (kýchnutie – „prepá čte“). A na 

základe toho, čo tá komisia odporu čí, ja vydám stanovisko 

za mesto, ktoré potrebuje ma ť ministerstvo do utorka, 

pretože do vtedy má rozhodnú ť o dotáciách z nejakého fondu. 

Aj na túto sochu. 

Pokia ľ stanovisko komisie bude áno, ja za mesto 

napíšem, že áno, lebo lokalita je schválená 
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v zastupite ľstve, socha je upravená. Ak získa podporu 

umeleckej obce, reprezentovanej komisiou, tak potom  to bude 

áno, ak dostanem stanovisko komisie, že nie, budem mať 

ťažkú  úlohu, ale budem musie ť napísa ť, že nie. 

V tom momente 4. júla sa odha ľova ť ni č nebude. 

Takto stojí vec. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Možno sa nebude 4. júla, možno sa bude v tomto roku , 

ale stále by to smerovalo k tomu, aby tá socha bola  ešte 

v roku, povedal by som, okrúhleho výro čia príchodu 

vierozvestcov. Ak tá komisia povie, že nie, bude to  ve ľmi 

ťažká situácia, ve ľmi ťažká situácia.  

Ale snažím sa naozaj postupova ť ve ľmi korektne 

a odborne a spolieha ť sa na ľudí, ktorí sa v tom vyznajú 

lepši, ako my politici, lebo my sme laici v tom cel om.  

A tak, ako ste to formulovali, my sme nemali do toh to 

procesu tak zasahova ť, že budeme hovori ť, čo sa nám pá či 

alebo čo sa nám nepá či. 

Pán poslanec Šov čík, ve ľmi ma to mrzí, ale nemôžem Vám 

dať faktickú. lebo sme v interpeláciách, ale môžte by ť prvý 

do Rôzneho. Alebo da ť tiež interpeláciu. 

Pán poslanec Šov čík má slovo. 
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Mgr. Sven   Š o v č í k , poslanec MsZ: 

Ja sa len potom chcem opýta ť, že kto sú členmi tej 

komisie. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som chcel poprosi ť pani architektku Konradovú, 

pretože pripravuje spolo čne s pánom riadite ľom Stasselom 

zloženie tej komisie.  

Viem, že tam je bývalý rektor Vysokej školy výtvarn ých 

umení pán profesor Hochstetter. To je jediné meno, ktoré 

som ja zatia ľ dostal. Zajtra má by ť predložený návrh na 

menovanie tej komisie, čiže priznám sa, že je to na ich 

pleciach, pretože sa tie veci v tomto týždni urýchl ili tak, 

že do utorka treba da ť nejaké vyjadrenie. 

Pani architektka, keby ste chceli odpoveda ť za mesto, 

aké mená máte pripravené. 

Ing. arch Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka  

Tiež, tiež sme žiadali komoru. Zasadali v čera, ešte 

nemáme. Ja som vybavovala nezávislých expertov z Ko mory 

architektov, pán Stassel z z od z organizácií výtva rníkov 

a tak ďalej. 

Takže neviem Vám teraz poda ť tie mená, neviem ich 

ešte. Každopádne má ís ť, zas magistrát tam bude pani 

námestní čka Nagyová-Džerengová a ja a pán Stassel budeme 

ako nezávislí experti za mesto. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak. 

Pán námestník, navrhuje, aby sme sa my dvaja 

neinterpelovali, ale prenesme tú rozpravu do Rôzneh o, že by 

sme ukon čili bod interpelácie a že by si mohol ako prvý 

vystúpi ť v rôznom.  

Keďže sa nikto už nehlási do bodu Interpelácie, 

uzatváram tento bod.. 

 

 

BOD 51 RÔZNE 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram bod Rôzne, kde je opä ť priestor pre vás, aby 

ste nastolili veci, ktoré považujete za dôležité. 

Ako prvý sa prihlásil pán námestník Budaj, čiže mu 

dávam slovo. 

Po ňom pán poslanec Hr čka, pani poslanky ňa Jégh a tak, 

ako vidíte prihlásených na paneli. 

Pán námestník, nech sa Ti pá či. 
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Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Naozaj to nebola interpelácia, len som si chcel 

ujasni ť. Naozaj máte pocit, že to je v júli to výro čie? 

Pani Tvrdá. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Piateho júla malo sa odha ľova ť. Odha ľova ť práve na 

výro čie. Na výro čie, ktoré padá na júl, predve čer. Naozaj 

bol taký plán. V tých prípravách osláv to bolo takt o 

naplánované. 

Dobre. Ideme na bod Rôzne. 

Ako druhý prihlásený pán poslanec Hr čka. 

Nech sa Vám pá či, pán poslanec. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len na základe žiadosti ob čana, ja som sa 

stotožnil, lebo teda, bol som tu čias, po čas, nebol som 

celú, ale bol som tu po čas časti verejnej prezentácie 

projektu Druhá etapa Bosákova – Janíkov dvor.  

Vzhľadom k tomu, že to všetci dostali písomne, nebudem 

to číta ť a predložím to teda za seba a za kolegu Bendíka. 

Ak teda má niekto záujem sa prida ť, radi privítame, že sa, 

pripojenie sa k tomu návrhu. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže celý ten návrh dávate, lebo ja som rozprával 

s pánom poslancom Uhlerom. Neviem, či je v jeho úmysle 

predloži ť nie čo k tomuto.  

Ja mám pocit, že je to ve ľmi problematické, aby sme 

diktovali zastupite ľstvom, že do kedy majú by ť termíny 

a podobne. Ja by som bol za to, aby ste nám urobili , 

uložili úlohu vypísa ť takúto sú ťaž, ak sa s tým 

stotož ňujete, lebo to je meritum veci a požiada ť, aby sme 

vám 6. 6. predložili aktuálnu informáciu o stave te j 

súťaže.  

My budeme ma ť zrejme pripravené zadanie, zloženie 

komisie.  

Ako, budeme sa osnovou drža ť toho, ale čo ke ď sú tam 

termíny, ktoré nesedia. Ve ď to proste vymysleli ľudia, 

ktorí sú zvonku. Ja by som sa v tomto spo ľahol na pani 

hlavnú architektku, ktorá takúto úlohu dostala hne ď po tej 

prezentácii v utorok na urbanistickej komisii. 

Čiže ak vy chcete by ť pri tom, ako poslanci, tak 

urobte jednoduchšie uznesenie. Povedzte, chceme sú ťaž 

a predložte nám informáciu na najbližšie zastupite ľstvo. 

A ja som pripravený to urobi ť, lebo je to téma, ktorá 

bude ve ľmi živá, aktuálna, prakticky do konca tohto roku 

a možno aj potom. Lebo naozaj, to bola ve ľmi búrlivá 

atmosféra, ve ľa ľudí, proste dotýka sa to ve ľkého okruhu 

obyvate ľov mesta. 
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Čiže rozumiem, že to je aj téma zastupite ľstva, ale 

presne ten harmonogram, ako ho na črtol pán Dulla, či bude 

o týžde ň  ďalej, nebude, nemáme tu priestor o tom 

diskutova ť.  

Čiže mne sa to zdá príliš komplikované a rád by som 

vám urobil materiál na najbližšie zastupite ľstvo. Ak chcete 

k tomu uznesenie, tak ho urobme, ale ni č viac. 

Nepredpisujte nám termíny, lebo to sú exekutívne ve ci, že 

do kedy čo bude, aké zloženie. Dáme vám všetko, čo budeme 

vedie ť 6. júna. 

Faktické poznámky k tomuto vystúpeniu pán poslanec 

Hrčka, po ňom pán poslanec Bendík. 

Pán poslanec Hr čka bol prvý, faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som myslel, že ale. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Na moje vystúpenie teraz reagujete faktickou 

poznámkou, nech sa pá či, máte priestor. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ja som len chcel poveda ť, pokia ľ sa nemýlim, tak často 

krát tu bereme uznesenia, tie termíny sa posúvajú, takže 

v tomto by som asi až takú tragédiu nevidel. 
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Pamätám si, že tu presúvame uznesenia, ktoré sú 

v celku vážne a hocikedy ich posunieme o mesiac, o dva, 

o tri aj o viac. Takisto niektoré plnenie uznesení je 

napísané, že je plnené, neni plnené. 

Ja len v tom, v tejto časti by som teda, ako, ak sa 

niektoré termíny nebudú presne plni ť, myslím si, že neni až 

taký strašný problém. Ale naozaj sa to tu stávalo častejšie 

a nebol to nejaký extra problém. 

Tak len som chcel poveda ť, že nevidím, pre čo to je 

teraz taký ve ľký problém. Ale je to na vás, ako ja. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Je tam sedem vecí, sedem termínov, ako, zbyto čne je to 

podrobné. Nerozumiem, pre čo by sme to takto mali prijíma ť, 

ale ak to prijmete, ja to budem rešpektova ť. 

Veď, ako by sme si sami ukladali úlohy. Požiadajte, 

aby primátor vymenoval a teda zabezpe čil sú ťaž a dal vám 

informácie. Ja vám napíšem všetko, čo chcete vedie ť. Ve ď to 

je úplne jednoduché. 

Ako, v tomto zmysle je to ako keby nám niekto dikto val 

čo máme robi ť a čo nemáme robi ť. 

Pán poslanec Bendík, prepá čte, pá či. 

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 
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Pán primátor, ja sa plne stotož ňujem s týmto návrhom. 

Tento návrh bol, nebol vypracovaný iba pánom Dullom , 

ale odborníkmi. Takže, ja si myslím, že nechajme to  tak, 

ako to je, pretože môže v budúcnosti dôjs ť k dezinper, 

dezinterpretácii a môže niekto poveda ť, že to nepochopil, 

možno že to myslel iná č.  

Ja by som bol za to, keby sme nechali tento návrh. Čo 

sa týka termínov. Naozaj, pán primátor, ke ď sa nie čo 

nestihne, no tak jednoducho sa tie termíny pred ĺžia. Ve ď 

strie ľať sa z toho nebude. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán námestník Budaj, nech sa pá či. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Neviem či máte páni vyjasnené, že medzinárodná 

urbanistická sú ťaž nie len že je otázka nejakých financií, 

ale je to aj potom otázka celkom iných termínov. 

Že či je celkom jasno v tom, že tu sa diskutovalo 

o urbanistickej sú ťaži a ke ď to takto mierne pozmeníte, tak 

je možné, že potom žiadny decembrový termín nebude  a to by 

asi nikto nechcel. 

A takisto si myslím aj to, v tom bode dve, to 

úkolovanie, ak to nazvem týmto vojenským  termínom,  pani 

hlavnej architektky, nech sa pá či, ale ja plne dôverujem 

tomu vyjadreniu primátora aj hlavnej architektky, ž e 
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zabezpe čia a vedia ur čite zabezpe či ť urbanistickú sú ťaž na 

riešenie Chorvátskeho ramena bez štvorprúdovej dia ľnice.  

A ja bych si prial, aby to zabezpe čili tak, aby sme všetko 

stihli. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte máj jeden problém, ktorý sa týka bodu 2D, to 

teraz hovorím pánovi poslancovi Hr čkovi a pánovi poslancovi 

Bendíkovi. 

Tam je napísané, že máme pri koncipovaní sú ťažných 

podmienok bra ť oh ľad na požiadavky prezentovanej petície 

Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklot rasy, 

nie štvorprúdovú cestu.  

Chcem upozorni ť vážených pánov poslancov, že síce sa 

hovorí, že to má devä ťtisíc  podpisov, ale podpisov je 

fyzicky tristo a všetky ostatné sú kliky na interne te. To 

nesp ĺňa zákon o peti čnom práve, že tá petícia má reálne 

tristo podpisov. 

Ale to len hovorím na margo, ja som to povedal ob čanom 

aj v pondelok, priamo, pretože sa ich to týka. Pove dali, že 

začnú zbiera ť fyzické podpisy, ako to káže zákon. Ak 

nazbierajú tritisíc, samozrejme petíciu predložíme do 

mestského zastupite ľstva. 

Čiže dnes poveda ť, že máme vychádza ť z tristo podpisov 

a osemtisíc sedemsto klikov mi príde predsa len tro šku 

akože pritiahnuté za vlasy.  
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Čiže 2D je, je sympatické, ale nezodpovedá zákonu an i 

petícii tak, ako ju pozná zákon o peti čnom práve. 

To len faktickú poznámku. 

Dobre. Myslím, že sme si to vysvetlili. Vyjadríte s a 

hlasovaním, tie návrhy boli predložené návrhovej ko misii. 

Pani poslanky ňa Jégh je ďalšia prihlásená do rôzneho.  

Nech sa pá či pani poslanky ňa. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem. 

Nedá mi nerozmýš ľať nahlas, pri interpelácii som  to 

nemohla, ale pán poslanec Hr čka vnukol myšlienku. 

Pochválil sa s tým, že za štyridsa ťosem hodín čo 

dokázal všetko urobi ť. To je viacej ako pä ť pracovných dní, 

to je šes ť pracovných dní po osem hodín. 

Keď on je tak ve ľmi šikovný, tak môže by ť zamestnaný 

na úrade. Pán Krištof by ho asi bral s takouto inic iatívou, 

že by dokázal urobi ť kopec vecí a nebolo by treba ďalšie 

sily. 

A chcela by som ešte podotknú ť, že je nás 

štyridsa ťpäť. Keby každý jeden poslanec takto vyžadoval 

všetko možné, neviem či by zamestnanci úradu a tým nechcem 

ich chráni ť, nemám v úmysle, konštatujem, že či by sta čili 

sa zaobera ť s tými prácami, s tou úlohou, ktorou mestské 

zastupite ľstvo úrad zaväzuje. Teda magistrát. 
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A potom sa čudujeme, ke ď sú spochybnení znalci, súdni 

znalci, že nemáme už pomali čky s kým spolupracova ť, lebo 

každý sa dozvie o tom, že bol spochybnený, tak ur čite 

povie, že nie. 

Ja by som sa ešte opýtala, možná že on má na to prá vo, 

vypytova ť, vyžiada ť si všetky údaje a z toho neurobi ť 

žiaden výstup. Že na čo mu to bude?  

Lebo ke ď sme tu mali štatistiku, že tu máte to ľko tých 

súdnych znalcov, jeden je taký drahý, druhý onaký d rahý 

a výsledok je taký, že to porovná s nie čím, tak to chápem. 

Ale neviem, či vôbec z toho bude výstup alebo, alebo 

neviem. 

Treba nad tým porozmýš ľať a hovorím, nechcem nikoho 

chráni ť, len konštatujem tie fakty, ktoré sú tu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hr čka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Áno, robím to presne presne preto. 

Mám celé nudné dni, nemám do čoho, jak sa hovorí, 

pichnú ť (poznámka: smiech v sále). A nemám, nemôžem, nemám  

kde podnika ť, nie som športový typ, nešportujem, robím to 

len proste preto, aby som robil robotu magistrátu. 
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Áno, samozrejme, že všetky materiály, ktoré som 

spracoval, ako napríklad aj dochádzka o tom, ktorí poslanci 

sú tu do konca, tak som to tu zverejnil. Neni s tým  

problém. Takisto aj tých znalcov mám samozrejme 

spracovaných. 

Druhý problém je v tom, že je to dos ť ve ľké množstvo 

údajov a ja  som ho spracovával dos ť detailne, dokonca až 

na to, že ako niektorí znalci dávajú niektoré koefi cienty 

a ke ď to chcem zverejni ť, tak aby som zas nebol obvinený 

ako pri dochádzke na konci, tak pre istotu dávam ti e údaje 

ešte skontrolova ť. Aby, aby nedošlo potom k nedorozumeniu, 

že vypustím von nejakú štatistiku, ktorá nebude pre sná 

a potom sa tu budú vies ť nejaké spory alebo problémy. 

Takže, áno, nemusíte sa bá ť, štatistiku dostanete. 

Myslím si, že bude aj v celku zmysluplná. 

A keby som nebol presved čený o jej zmysluplnosti, 

nerobil by som to a mám kopu, kopu iných možností, ako 

trávi ť svoj vo ľný čas. Verte mi, že ke ď ich ukracujem na 

úkor tohto, tak tomu dávam dostato čnú vážnos ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou poznámkou reaguje na pani poslanky ňu Jégh 

pán poslanec Bendík. 
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Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Padla tu dobrá myšlienka, že by Jano mohol by ť 

zamestnaný na úrade, ale ja upozor ňujem, že potom by 

nemohol by ť poslancom a to by sme museli ú čelove znovu 

meni ť znova zákon a nie som si istý, že či v tomto prípade 

parlament by chcel meni ť kvôli Janovi Hr čkovi zákon. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Kolek je ďalší prihlásený. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

(poznámka: ruch v sále) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, k ľud v rokovacej sále. Máme ešte štyroch 

poslancov prihlásených, pán poslanec Kolek je prvý z nich. 

Nech sa pá či. 

Prosím, zapnite pána poslanca, lebo sme ho nejako 

neš ťastne vylú čili z možnosti hovori ť. 

Pán poslanec Kolek má slovo.  

Nech sa pá či, pán poslanec. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

V rámci bodu B, ktorý sme dostali v časti Rôzne 

Informácia o rozpo čtovom hospodárení, vcelku rovnaký sloh, 

rovnaká optimistická alebo pesimistická úrove ň, avšak znova 

si myslím, že nie vieruhodné čísla. 

Pokia ľ si nalistujeme tú správu, tak tam máme sumár za 

rok 2012  - 3 434 000, za rok 2013 – 5 516 000 neuh radených 

faktúr, alebo teda sumár poh ľa, záväzkov. 

Pripomeniem vám materiál číslo 32, na konci ktorého 

boli poh ľadávky Metra, vy číslené v dnešnom materiáli 

dnešného zastupite ľstva, vy číslené sumou 4 365 656 Euro. 

Nenachádzajú sa v tejto správe, ktorú sme dostali a ko 

hodnoverný podklad. 

Informácia z Vodární a kanalizácii, že vo či magistrátu 

vedú poh ľadávku, ktorá bola odobrená vo výške 530 000, 

nenachádza sa v tomto zozname. 

Pán primátor, to hovorím na Vašu adresu, minule ste  ma 

spochybnili, že teda pokia ľ mám vážny dôvod na to, aby som 

spochybnil tie údaje, ktoré sú tu, aby som to preze ntoval. 

Čiže teraz som vytiahol len tieto dve čísla. Čiže namiesto 

devä ť miliónov necelých hej, je, je môj sumár trinás ť 

miliónov osemstoštyridsa ťšes ťtisíc nula dvadsa ťdva Eur 

k dátumu 15. 4. 

To sú naše záväzky. A to nehovorím o tých, ktoré te da 

sa tu ešte nenachádzajú. 

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, ja chcem len poveda ť, že by som čakal, 

že toto otvoríte práve v bode 32. Bol tu generálny riadite ľ 

Metra, pre čo ste sa ho nespýtali na tie peniaze. 

Oni totižto nám nevyfakturovali ešte tie peniaze, 

preto  tu nie sú.  

Ako, je tam problém, že tie peniaze majú by ť uhradené 

z európskych fondov, nám by zbyto čne svietili na tom ú čte, 

čiže my sme tu ni č nezatajovali.  

V tom materiáli 32 sú vy číslené ako poh ľadávky, alebo 

teda to, čo Metro chce vyfakturova ť smerom k nám, ale 

v tejto chvíli tie veci nemáme  ešte dotiahnuté, čiže 

poveda ť, že patria sem. Áno, vtedy, keby nám ich 

vyfakturovali, keby to boli naše záväzky, ktoré mám e plni ť. 

Pán poslanec Kolek faktická. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Práce obsiahnuté vo faktúre číslo 3212012  

v sumáre 3 185 000.  

Nepre čítali ste si materiál pán primátor.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pre čo ste sa to neopýtali generálneho riadite ľa, mali 

ste ho k dispozícii, mohol Vám na to odpoveda ť. Že ako, kde 

sú tie peniaze? 

Pán poslanec He čko má slovo, nech sa pá či. 

Ing. Vladimír   H e č k o , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa trošku vrátim spä ť. Po čas dnešného rokovania tu 

zaznelo oh ľadom projektov ISRMO. Ja som sa potom opýtal, že 

či to máme chápa ť tak, že sa majú vypracova ť projektové 

dokumentácie. A následne po čas obednej prestávky som sa 

s Vami, pán primátor, rozprával oh ľadom tohto, tejto 

záležitosti, kde teda sme spolo čne, myslím, došli k záveru, 

že pôvodne sa dávali stratégie a projektové návrhy,  ale pri 

žiadosti o nenávratné finan čné prostriedky sa majú podáva ť 

ako projektové dokumentácie. 

Vy ste povedali, že sa teda na to opýtate na 

ministerstve a preto by som bol iba rád, ak by ste teda 

mohol nie len mne, ale aj viacerých poslancov infor movať, 

ako to teda ministerstvo myslelo, pretože vypracova nie 

takých projektových dokumentácií  to je, myslím si,  dos ť 

veľké penzum práce a takisto aj financií. 

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. 

Slovo má pán poslanec Uhler. 

Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa vrátim k materiálu, ktorý, o ktorom dal hlaso vať 

pán poslanec Hr čka.  

My sme sa s pánom primátorom rozprávali o nejakej 

možnosti zjednodušenia tohto uznesenia. Konzultoval  som to 

aj s navrhovate ľom materiálu, ktorý sa vyjadril, že 

materiál teda, on by si želal, aby bol v takej form e ako je 

a ak, ak s nie čím bude problém, tak to potom treba poveda ť. 

Ak sa nebude stíha ť termín, tak dôvody treba poveda ť pre čo 

sa to nestíha, ale neželal si, aby sme menili jeho 

materiál. Ak chceme, máme da ť vlastné uznesenie. 

Takže, asi, asi ostaneme pri tomto. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nech sa pá či, ke ď sa stotož ňujete s tým materiálom, 

tak budete za ňho hlasova ť a my ho budeme plni ť. 

Nech sa pá či pán poslanec Len č má príspevok do 

rôzneho, ako predposledný prihlásený. 
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Nech sa pá či, pán poslanec. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Už sme tu hovorili o rope aj, aj o vode a ja by som  sa 

zase vrátil k rope. 

Dostal som správu od zástupcov ob čianskych aktivistov, 

že hovorca ministerstva hospodárstva pre Slovenský rozhlas 

dnes povedal, že pre ministerstvo hospodárstva je v ariant 

ropovodu cez Bratislavu, cez Einsteinovu a Dolnozem skú 

finálny. 

Takže ako vidno, ako vidno na druhej strane sa, sa 

nie čo deje a my o tom ni č nevieme a sme pasívni. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, nie sme pasívni. Ja som Vám vysvetlil , 

že sme sa dostali do kontaktu s ministerstvom, ktor é na 

základe rokovania vlády obnoví činnos ť pracovnej skupiny. 

Neviem, či viete, či si myslíte, že máme by ť silnejší 

ako vláda, to sa nám v tomto probléme asi nepodarí.  

Čiže sme pri tom, povieme na to svoj názor a budeme 

o tom rokova ť tak, ako sme prijali k tomu ten záver. Čiže 

neviem, pre čo sa takto vyjadrujete. 

Pán námestník Budaj má faktickú poznámku. 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 685 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

K pánovi Len čovi mám, môžem? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, nech sa pá či, áno. 

Ján   B u d a j ,  námestník primátora a poslanec MsZ: 

Áno, ďakujem. 

Ja si myslím, že pán Len č má svoju pravdu. Presne, 

nie čo sa, nie čo sa stále na úrovni vlády komunikuje, čo nie 

je celkom otvorene povedané mestu. Ale to bolo aj v  minulom 

volebnom období. 

Ja si pamätám tú situáciu, kedy som vyzýval vtedajš iu 

premiérku Ivetu Radi čovú, aby jednoducho mestu a verejnosti 

povedala nejaké strategické dôvody.  

Lebo je tu otázka o budúcnosti ropovodu Družba, je tu 

otázka o nemecko-ruských dohodách cez Severné more.  

Jednoducho existujú tu, celý tento malý ropovod, ab y som to 

povedal stru čne, je sú časťou vážnych regionálnych vz ťahov. 

Nech, nech výjdu proste s farbou von. Ja sa len 

pridávam k Vám aj dnes. Nech nepostavia zastupite ľstvo pred 

hotovú vec, musíte schváli ť, pretože inak sa nám zrúti 

národné hospodárstvo. Obávam sa práve takéhoto vývo ja 

a preto už vtedy som apeloval, aby nám vysvetlili z ámery 

a strategické výhody. Lebo inak pre Bratislavu nemá  vôbec 
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žiadnu výhodu, aby vôbec v jej chotári išiel ropovo d smerom 

do Schwechatu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Hr čka faktická. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja myslím, tú pasivitu som od pána Len ča pochopil v 

zmysle, že ke ď sa musíme z médií dozvedie ť takúto 

informáciu a nedozvieme sa to, že nám to poviete, p án 

primátor Vy, tak v tom s ním čiasto čne súhlasím. Pretože 

predpokladám, že pri korektných vz ťahoch by sme to my mali 

vedie ť skôr ako to vie verejnos ť a ke ď  to máme vedie ť my, 

mali by ste to vedie ť Vy, ako hlava tohto mesta. 

Takže ja by som čakal, že ak sa o nie čom rozhodne, tak 

najskôr to dajú vedie ť nám, až potom sa to bude 

zverej ňova ť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, celé doobeda sme tu hodinu diskutoval i 

o mestskom koridore a o stanovisku mesta k nemu. Čiže o čom 
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inom bolo to stanovisko ministerstva hospodárstva? 

O mestskom koridore. 

Oni naozaj preferujú mestský koridor, to zapísali d o 

uznesenia vlády a to sme tu povedali hne ď ráno. Tú 

informáciu máme. 

Ak ju považujú za kone čnú, nech sa pá či, ale bez nás 

to nemôžu zrealizova ť. Bez zmeny územného plánu sa to nedá 

urobi ť. 

Čiže, toto sme si tu všetko vysvetlili. 

Pán poslanec Kolek, nech sa Vám pá či. 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pán primátor. 

Obdivujem Vás pán primátor, naozaj, zvládate všetko . 

Ja Vám teraz pre čítam ten posledný, ten posledný úsek, 

alebo časť z tej, toho bodu tridsa ťdva. 

Zoznam neuhradených faktúr spolo čnosti METRO 

Bratislava, a. s. za prípravu stavieb NS HMD v Brat islave, 

náklady sú uvedené vrátane DPH: 

za a) pre stavbu "Nosný systém HMD, nebudem 

pokra čova ť, (poznámka: zo sály „áno“),  

-  práce obsiahnuté vo faktúre  3112006, v celkovej su me 

672 000, 

-  práce obsiahnuté vo faktúre  3212007, celková suma 

236tisíc plus  42, je tam členená,  
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-  práce obsiahnuté vo faktúre  3212012, v celkovej su me 

je tam po ur čitých čiast, častiach 3 185 416 celé 51 

Euro. 

 

Pre stavbu "Nosný systém HMD, prevádzkový úsek Janí kov 

dvor - Šafárikovo námestie.  

Práce obsiahnuté vo faktúre č. 3212004 - 1.180 239 

celé, 62 Eura.  

Cena prác spolu, časť A) + dob B) s DPH: 4.365.656 

celé, 13. 

Čiže, toto je materiál, ktorý sme dostali všetci. 

Predpokladám, že ste ho mali aj Vy a nemáte problém  mi 

poveda ť nie čo o sto percent oto čené, dole hlavou a ešte aj 

zľava do prava. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, je tam napísané komu fakturovalo METR O? 

To tam je napísané? To ste si z toho pre čítali? Komu to 

fakturovalo METRO? Komu? Je to tam napísané? O tom som ja 

Vám rozprával. O tom som Vám rozprával. A na to ste  sa 

mohli pýta ť pána generálneho riadite ľa ke ď tu bol. Čiže, 

o tom hovorím. 

Pán hlavný kontrolór, nech sa pá či. 
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Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mes ta 

SR Bratislavy: 

Pán primátor, v rámci závere čného ú čtu sme overovali 

aj poh ľadávky spolo čnosti METRO vo či hlavnému mestu.  

Celkový stav poh ľadávok pod ľa našej evidencie je  

4milióny 365tisíc Euro po splatnosti. 

Čísla faktúr, ktoré teraz hovoril pán Kolek, sú 

správne a sú fakturované na hlavné mesto. 

To, že či ich v našom ú čtovníctve máme alebo nemáme, 

bude predmetom skúmania ke ď skon číme diskusiu s NKÚ 

a odovzdajú nám podklady, ktoré doteraz majú oni. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Takže, vyzerá to tak, že ste mali pravdu, pán posla nec 

a že ja mám nepresné informácie. Dáme si to do pori adku, 

aby sme Vám uvádzali všetko čo máme. Ja to viem tak, že mi 

to v tých našich výkazoch nevykazujeme, sám neviem,  celkom 

pre čo. 

Neviem, ale neviem pre čo, neviem pre čo. Ja som to 

vedel tak, že nám to nefakturovali, aby neza ťažovali da ňou 

a inými vecami aj sami seba, aj nás, ale pozriem sa  na to, 

pretože je to príliš vysoká suma, aby sme o nej hov orili 

len tak, že kdesi to visí vo vzduchu. 

Pán poslanec nech sa pá či, faktická poznámka. 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 690 

Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor, naozaj to je vážne. 

My nevieme ko ľko máme zamestnancov, lebo nemáme k tomu 

evidenciu, my nevieme aké máme záväzky, lebo nemáme  

evidenciu. My akurát sme dobrí hospodári, lebo chce me 

predáva ť za to , za čo sa dá, len aby sme tie peniaze do 

toho rozpo čtu dali, ale na čo ich mí ňame, no nejak sa nám 

to nedarí sledova ť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec, z čoho zaplatíme tú faktúru, ke ď 

nepredáme majetok, to sa Vás budem pýta ť, ke ď  budeme 

bilancova ť, ale to Vás vôbec nezaujíma. Vám to je úplne 

jedno. 

Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

Ing. Alena Krištofi čová, poslanky ňa MsZ: 

Ďakujem pekne 

Pán primátor, mesto je akcionárom v Národnom teniso vom 

centre a z tohoto titulu mu prislý, prislúchajú mu tri 

miesta v dozornej rade a sú obsadené iba dve, tak m yslím, 

že by bolo vhodné, aby sa ešte dovolil jeden človek. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Odložíme na budúci krát. 

Ja som takýmto spôsobom, alebo teda budem sa musie ť 

opýta ť poslancov, že ako si to predstavujú, či výberovým 

konaním. Pretože raz mi povedali, že nemôžme schvál i ť 

zástupcov, lebo výberové konania.  

To sa stalo pre Mestský parkovací systém. Od vtedy ho 

máme v takom ve ľmi zložitom stave, pretože tam nemáme 

zástupcu, hoci som ho predložil na čas na rokovanie 

mestského zastupite ľstva. 

Takže si spolu s vašimi zástupcami, s predsedami 

klubov, vyjasníme, že ako máme predloži ť tento návrh, aby 

som sa nestretol s takouto pripomienkou, že neodsúh lasíme, 

lebo. Takže nájdeme na to nejaký recept. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Konštatujem, že sme vy čerpali aj bod rôzne.  

Je 20,05 h. Optimistické predpoklady, že skon číme 

poobede sa nenaplnili, ale pretože sme vážnym vecia m 

venovali ve ľkú pozornos ť. Takže ja vám ve ľmi pekne ďakujem, 

že ste vydržali.  

Prejdeme k hlasovaniu o uznesení. Ja ešte nekon čím, 

len hovorím, že sme v závere nášho maratónu, ktorý sme 

absolvovali od v čera od pol piatej. 
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Takže slovo má návrhová komisia a potom ukon číme naše 

rokovanie. Nech sa pá či. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pred tým, než by sme pristúpili k tomuto hlasovaniu , 

ja by som navrhovala prezentáciu, lebo ako po čítam, tak 

nejakých dvadsa ťjedna tu je a to na prijatie uznesenia, ke ď 

nie je tu ani polovica zo štyridsiatich piatich, ne viem, či 

to bude sta či ť. Aby sme si zistili, že ko ľkí sme tu. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

To bola dobrá pripomienka. 

Takže dáme najprv prezentáciu. Môžte stla či ť 

ktorýko ľvek gombík, aby ste sa len zaregistrovali 

a prezentovali. 

(prezentácia) 

Prítomných je (poznámka: zakaš ľanie), prepá čte, 

dvadsa ť poslancov, to znamená mestské zastupite ľstvo nie je 

uznášaniaschopné. 

Do štrnástich dní zvoláme zastupite ľstvo na dokon čenie 

tohto zastupite ľstva, čiže. No áno, je to tak. Jako, bu ď 

kolegovia stiahnu ten návrh na uznesenie, ale, aleb o 

zvoláme do štrnástich dní ďalšie zastupite ľstvo. 

(poznámka: hovor zo sály) 
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No, ako? Procedúra je taká proste, bohužia ľ.  

(poznámka: hovor zo sály) 

Začne 28. 5. na tom mimoriadnom. 

Chcem vám ešte poveda ť, že pán poslanec Bendík ma 

požiadal, aby sme za čali ráno, predsa len nie o desiatej, 

k tomu územnému plánu kvôli pracovným povinnostiam,  ktoré 

máte, že by sme to dali na pol deviatu. Ja si myslí m, že je 

to rozumný návrh.  

Čiže len pre vaše kalendáre ke ď sme upres ňovali, že 

kedy, tak skúsme za čať ráno, tak ako sme mali mimoriadne 

zastupite ľstvo ku výtlkom, absolvovali sme (poznámka: hovor 

zo sály). 

Môžme aj o štrnástej, ak si myslíte. 

Neviem, či je pre vás lepšie ráno alebo popoludní. 

(poznámka: hovor zo sály) 

Skúste, prosím, da ť nejaký signál v tomto smere, my 

čím skôr dáme signál na zvolanie toho zastupite ľstva, len 

samozrejme musíme ma ť materiál. 

Takže zatia ľ uvažujem dvadsiateho ôsmeho o pol 

deviatej, teda skôr ráno, v tom rannom termíne, že by sme 

zvládli to, čo potreba  a potom by sme sa rozišli do práce 

tak ako to navrhol pán poslanec Bendík.  

A čo sa týka dokon čenia teda tohto zastupite ľstva, to 

by sme tiež riešili toho dvadsiateho ôsmeho, ale do  

štrnástich dní to samozrejme dostanete na vedomie. Lebo 
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taký je zákon. Do štrnástich dní vyžaduje, aby prim átor 

zvolal ďalšie pokra čovanie pokia ľ zastupite ľstvo nebolo 

uznášaniaschopné. 

Aj ke ď je to formálne, ale myslím, že to treba urobi ť. 

Sú tu ešte tri faktické poznámky. 

Pán poslanec He čko. 

Ing. Vladimír   H e č k o , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor, no toto už nie je pr vý 

krát, hej? 

Takže ja by som bol rád, keby organiza čné sa opýtalo 

jednotlivých poslancov či im vyhovuje termín a potom sme to 

doladili.  

Pretože, napríklad, ja už som si zariadil čas, aby som 

tu mohol by ť o desiatej a teraz to kvôli niekomu to znovu 

prekopáva ť, tak mi to pripadá smiešne. Ja Vás chápem, pán 

primátor, ale je to tak. Ja som si jednoducho svoj pracovný 

program zariadil na dvadsiateho ôsmeho tak, aby som  tu 

mohol by ť o desiatej.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Hr čka. 

(poznámka: ve ľký ruch a vrava v sále) 

 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 695 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Tiež si myslím, že je lepší ranný termín, kvôli tom u, 

že potom je tu vä čšia efektivita práce. Lebo čím to necháte 

na neskôr, tak tým menej to tla čí. 

A na druhej strane, ale myslím, že poznámka pána He čka 

je správna v tom, že naozaj niekedy je lepšie sa sp ýta ť  

dopredu ako, ako vyhlási ť termín, lebo naozaj niekedy 

poslanci môžu ma ť špecifické požiadavky. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán poslanec Bendík. 

Pán poslanec Bendík má faktickú poznámku. 

(poznámka: ve ľký ruch a vrava v sále) 

Ing. Igor   B e n d í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Možno by sme sa tu naozaj mohli zhodnú ť, že ke ď budeme 

mať mimoriadne zastupite ľstvo, tak či sa bude za čína ť o pol 

deviatej, aby to nebolo raz o pol deviatej, raz o d esiatej, 

ale ur čite termín o desiatej je zlý. Pre m ňa je zlý, myslím 

si, že aj pre ľudí, ktorí pracujú je zlý. 

To znamená, dohodnime sa, neviem, o pol deviatej, 

o štrnástej a bude každý vedie ť, že ke ď bude mimoriadne, 

tak budeme ma ť pevne ur čený termín, alebo teda čas a bude 

sa vedie ť zariadi ť pod ľa toho. 
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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 Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja som chcela len podotknú ť, že za to už organiza čné 

ozaj nemôže, že odchádzajú poslanci. To je disciplí na 

každého poslanca. 

A ke ď bolo povedané, že pred interpeláciou bude 

prestávka, tak mohli  po číta ť s tým, že teda môže by ť 

nejaké uznesenia, ako sa aj stalo. Tak to si neobvi ňujme 

jeden druhého, ale to sú tí, ktorí odišli bezdôvodn e 

a nemali na to súrny dôvod. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Súhlasím s Vami. 

Ja myslím, že tá poznámka pána poslanca He čka 

smerovala, mala smerova ť na m ňa, nie na organiza čné, čo sa 

týka termínu mimoriadneho zastupite ľstva. 

(poznámka: vrava v sále) 

Ja viem, ja viem. Ja si to uvedomujem pán poslanec,  

uvedomujem si to, ospravedl ňujem sa. 

S touto poznámkou kon čím dnešné rokovanie, ktoré 

budeme dokon čova ť na ďalší krát, pretože sme ho neuzavreli. 

Čiže môžem ho len preruši ť a budeme ho musie ť dokon či ť na 

budúcom zasadnutí, ktoré bude špeciálne k tomu zvol ané. 
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Ďakujem vám ve ľmi pekne, dovidenia. 

( 

(koniec rokovania zastupite ľstva 25. 4. 2013 o 20.11 h) 

 

(prerušené rokovanie mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy zvolané na 24. a 25. apríla 201 3) 
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6. 6. 2013  POKRA ČOVANIE PRERUŠENÉHO 

ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Z 24. A 25. APRÍLA 2013 

 

začiatok o 8.47 

Myslím, že sme pripravení, aby sme otvorili dnešné 

rokovanie. Takže prosím, keby ste sa usadili na svo je 

miesta. 

(poznámka: ve ľmi ve ľká vrava v rokovacej sále) 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ešte raz 

vás žiadam, aby ste zaujali svoje miesta. Aj pán po slanec 

Bendík, pán poslanec He čko, pán poslanec Drozd, pán 

starosta Sandtner, prosím, keby ste sa usadili, aby  sme 

mohli za čať rokovanie. 

(poznámka: v rokovacej sále je stále ve ľmi ve ľká 

vrava) 

Vítam vás páni starostovia a pani starostky... 

Pán poslanec Kríž, keby ste sa posadili, bu ďte taký 

dobrý. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nám p red 

tým, než otvorím rokovanie, ktoré sme mali naplánov ané na 

dnešný de ň zostáva povinnos ť dokon či ť zastupite ľstvo, ktoré 

sme nedokon čili zo d ňa 24. a 25. apríla. Čiže v prvej časti 

sa budeme venova ť dokon čeniu tohto hlasovania. 
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Konštatujem, že je prítomných tridsa ťdva poslancov, 

čiže toto zastupite ľstvo sa môže uznáša ť. 

Niekde nám to väzbí chlapci, nepo čuť to ve ľmi dobre. 

Nie čo s tým musíte urobi ť. 

Konštatujem teda, že zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné  

Na celý de ň požiadal o ospravedlnenie pán poslanec 

Nesrovnal, ktorý nebude prítomný.  

Musíme urobi ť návrhovú komisiu a ustanovi ť 

overovate ľov zápisnice. 

Za overovate ľov zápisnice navrhujem pána poslanca 

Uhlera a mám tu pani poslanky ňu Farkašovskú. Ke ďže ju tu 

nevidím, navrhujem pána poslanca Panáka. 

Overovatelia z tej kratu čkej schôdze, ktorú budeme ma ť 

na dokon čenie, dokon čenie tej minulej schôdze. 

Prosím, ustanovíme aj návrhovú komisiu, ktorá by ma la 

pracova ť v takomto zložení: pán poslanec Len č, pani 

poslanky ňa Ondrišová, pán poslanec Bendík, pani poslanky ňa 

Jégh a pani Dyttertová. Myslím, že to je identické 

zloženie, aké sme mali na tej schôdzi v apríli. Ak nie sú 

iné návrhy, tak dám dve hlasovania, jedno za overov ate ľov, 

jedno za zloženie návrhovej komisie. 

Prosím, hlasujeme o overovate ľoch. Navrhovaný je pán 

poslanec Panák.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Hučí to, tie mikrofóny nie sú dobre nastavené. Nie čo 

tu hu čí. To po čujeme za sebou jak to brumí, hu čí, skúste 

s tým nie čo urobi ť. 

Tridsa ťtri prítomných poslancov, 

tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Hlasujeme o zložení návrhovej komisie. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte o zložení návrhov ej 

komisie. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Niektorí jej členovia sa už iniciatívne vybrali na 

miesto, ktoré je ur čené pre prácu návrhovej komisie, za to 

vám ve ľmi pekne ďakujem. 

Tridsa ťštyri poslancov, 

tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

Schválili sme aj zloženie návrhovej komisie. 

 

 

BOD 51  RÔZNE (POKRA ČOVANIE Z 25. 6. 2013) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otváram teda samotné rokovanie. Sme v bode Rôzne. 
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Iste si pamätáte, že sme skon čili pred hlasovaním 

o návrhu pána poslanca Hr čku, ktorý si osvojil návrh pána 

Vladimíra Dullu na vyhlásenie urbanistickej sú ťaže 

v súvislosti s prípravnými prácami na nosnom systém e 

mestskej hromadnej dopravy v Petržalke s tým, že sm e neboli 

uznášania schopní.  

Museli sme preruši ť zasadnutie a preto ho dnes 

kon číme. 

Pán poslanec Hr čka sa hlási s procedurálnou poznámkou, 

alebo s procedurálnym návrhom. 

Pán poslanec, dávam Vám slovo, nech sa pá či. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Nebol to môj návrh, bol to spolo čný návrh troch 

poslancov. Bol tam aj pán Uhler, pán Bendík. To je len lpre 

upresnenie. (poznámka: po čuť predsedajúceho „áno“) 

A na druhej strane, po konzultácii s Vami, vzh ľadom 

k tomu, že by sa nedodržali termíny, tak my to upra víme 

a na teraz dnešnom zastupite ľstve v bode Rôzne, to 

predložíme ešte raz. 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže s ťahujete ten návrh pán poslanec. 

Ďakujem pekne, konštatujem, že... 
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Ano? 

(poznámka: po čuť hovor zo sály) 

Už nemôže stiahnu ť? 

Takže, pán poslanec, možno som ja mal nepresnú 

informáciu, lebo v štádiu kde sme sa, už môže len h lasova ť. 

Vzhľadom na to, čo povedal pán poslanec, že tie 

termíny sú neaktuálne, tak odporú čam, aby ste neschválili 

ten návrh. Po čuli ste, že pán poslanec má ambíciu to 

predloži ť dnes znovu s novými termínmi a úlohami, ktoré 

treba v tejto oblasti splni ť. Takže asi nám nezostáva, ak 

procedúra má zosta ť zachovaná v zmysle rokovacieho 

poriadku, než hlasova ť. 

Pán poslanec Kríž, nemôžem Vám da ť slovo, lebo nemáme 

rozpravu. Môžem da ť faktickú, respektíve procedurálnu. 

Rozprava skon čila. My sme v bode Rôzne, hlasovanie.  

(poznámka: po čuť hovor zo sály) 

Prosím? 

(poznámka: po čuť hovor zo sály) 

Bod skon čil. Bod skon čil. My sme hlasovali a nebolo 

nás dos ť. Čiže my sa už nemôžme vráti ť do rozpravy. Tam sme 

skon čili. To si pán poslanec  Hr čka ur čite pamätá a všetci, 

ktorí sme tu sedeli. Čiže my už nemôžme otvori ť rozpravu, 

ani ju neotvorím, pretože nemáme na to možnos ť. 

Procedurálny návrh zaznel. Pán poslanec vás 

informoval, že jeho návrh je v tejto chvíli neaktuá lny, 
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chcel ho stiahnu ť, nie je  to možné, preto požiadam 

návrhovú komisiu. 

Pani predsední čka, prosím, máte slovo. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia ste dostali každý jeden dnes ráno n a 

stôl. Je to upravené do tej podoby, ako uznesenie m á znie ť. 

Takže dávame hlasova ť o návrhu uznesenia mestského 

zastupite ľstva v bode žiada primátora  

(poznámka: po čuť predsedajúceho: „a tak ďalej“) 

v bode A) 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Nemusíte to, pod ľa mňa, číta ť 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Alebo dáme všetky? 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetci to majú pred sebou. Všetci to majú pred sebo u, 

čiže  to ... 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nechcem to číta ť, len sa pýtam, že či A), B) ... 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Všetko naraz.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

...dohromady.  

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

To bolo uznesenie, ktoré sa malo hlasova ť naraz. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Dobre, takže o bodoch A) a B). 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan   F t á č n i k , CSc., 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Hr čku a ďalších 

dvoch kolegov poslancov. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Tridsa ťšes ť prítomných poslancov, 



Zápisnica mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 24 a 25. apríla 2013 s pokra čovaním 6. júna 2013 

 705 

Traja hlasovali za, šiesti boli proti,  dvadsa ťsedem 

sa zdržalo hlasovania. 

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

 

Keďže to bola posledná časť k bodu Rôzne z tej minulej 

schôdze, uzatváram schôdzu, ktorá má, sa za čala 24. apríla. 

A týmto kon čím toto zasadnutie. 

(Ukon čenie o 8.55 h) 

 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rastislav Gajarský    Milan Ftá čnik 
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Overovatelia 

(24. a 25. apríla 2013) 
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