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              O B S A H    Z Á P I S N I C E   

 

zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktoré sa konalo 26. - 27. septembra 201 2.    
 

(Niektoré body programu boli prerokované v inom por adí, 

ako boli uvádzané v programe.) 

 

26 septembra 2012:  

 

 Otvorenie zasadnutia                          str.   1 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej 

     komisie, schválenie programu                  str.  3 

 

BOD 1:                                             str. 36 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 201 2. 

 

BOD 2:                                             str. 43  

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

Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, parc. č. 364 a parc. č. 

363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2, ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 3:                                             str. 47 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa pred ĺženia platnosti Zmluvy o nájme o 

budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení 

Dodatku č. 08-94-1226-02-01, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 a 

Dodatku č. 08-94-1226-02-03 - Mestský parkovací systém, 

s.r.o.   
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BOD 4:                                             str. 55 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Klobu čníckej 

2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spolo čnosti 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave.  

 

BOD 5:                                             str. 57 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov parc. č. 7962/2, 7963/1, 

7963/2 a stavby so súp. č. 2892 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, na Mýtnej ul. 33, ob čianskemu združeniu VAGUS so 

sídlom v Bratislave. 

 

BOD 6:                                             str. 93 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Staré Mesto, parc. č. 21371/2, Ob čianskemu združeniu 

Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikulá ši.  

 

BOD 7:                                             str. 97 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č. 

2557, parc. č. 2575, parc. č. 3317, parc. č. 3438, parc. 

č. 3440, parc. č. 3459/20 pre Dopravný podnik Bratislava, 

a.s., so sídlom v Bratislave 

 

BOD 8:                                            s tr.  98 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Petržalka, parc. č. 2, pre spolo čnos ť IMPORT SK s.r.o., so 

sídlom v Bratislave. 

 

BOD 9:                                            s tr. 100  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Petržalka, parc. č. 149, pre Martinu Svätenú s miestom 

podnikania v Bratislave. 

 

BOD 10:                                           s tr. 102 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hl. 

mesta SR Bratislavy č. 161/2007 zo d ňa 04. 07. 2007, pre 

Telovýchovnú jednotu Polygraf Venglošova futbalová 

akadémia, so sídlom v Bratislave a Návrh na schvále nie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 663/2 a 

parc. č. 663/3, pre spolo čnos ť DAMP, spol. s r.o., so 

sídlom v Bratislave. 

 

BOD 11:                                           s tr. 111 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Rača, parc. č. 17330/13 a parc. č. 17330/14, spolo čnosti 

IMC real s.r.o., so sídlom v Bratislave.  

 

BOD 12:                                           s tr. 112 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
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Rača, parc. č. 17360/2 a parc. č. 17360/18, Ing. Rolandovi 

Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu, bytom v Brati slave. 

 

BOD 13:                                           s tr. 113  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Karlova Ves, parc. č. 11/1, pre spolo čnos ť JOYFUL s.r.o., 

so sídlom v Bratislave.  

 

BOD 14:                                           s tr. 115 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Lam ač, 

parc. č. 443/1, Mgr. Art. Martinovi Lörinczovi, bytom v 

Trnave.  

 

BOD 15:                                           s tr. 116 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Dúbravka, parc. č. 2822, spolo čnosti M.J.A., s.r.o. so 

sídlom v Bratislave.  

 

BOD 16:                                           s tr. 117 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Dúbravka, parc. č. 3481/61, 3481/1, 3479/1, 3478/4 a 

3477/4, pre spolo čnos ť VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave.  

 

BOD 17:                                           s tr. 118  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - ve ľkej telocvi čne o 
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výmere 309,40 m2, nachádzajúcej sa na Batkovej ul. č. 2, v 

k. ú. Dúbravka, pre nájomcu CV Č Klokan, so sídlom v 

Bratislave, na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do 30. 06. 

2013, 5x týždenne, v pondelok a stredu od 15.00 hod . do 

18.00 hod., v utorok od 16.00 hod. do 20.00 hod., v o 

štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod., a v piatok od 16.00 

hod. do 19.00 hod.  

 

BOD 18:                                           s tr. 119 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - malej telocvi čne o 

výmere 144 m2, nachádzajúcej sa na Batkovej 2, v k.  ú. 

Dúbravka, pre nájomcu CV Č Klokan, so sídlom v Bratislave, 

na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2013, 5x 

týždenne, v pondelok až piatok od 16.00 hod. do 20. 00 hod. 

 

BOD 19:                                           s tr. 121 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Podunajské Biskupice, parc. č. 5679, mestskej časti 

Bratislava - Podunajské Biskupice. 

 

BOD 20:                                           s tr. 122 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - ve ľkej telocvi čne o 

výmere 285,40 m2, nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v k. ú. 

Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s .r.o., 

so sídlom v Bratislave, na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do 

30. 06. 2013, 3x týždenne, v pondelok a stredu od 8 .00 

hod. do 17.00 hod. a v piatok od 11.40 hod. do 17.0 0 hod.  
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BOD 21:                                           s tr. 124 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - ve ľkej telocvi čne o 

výmere 285,40 m2, nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v k. ú. 

Podunajské Biskupice, pre nájomcu GAUDEAMUS s.r.o.,  so 

sídlom v Bratislave, na dobu ur čitú od 01. 11. 2012 do 30. 

04. 2013, 3x týždenne, v  utorok a štvrtok od 8.00 hod. do 

16.00 hod., v piatok od 8.00 hod. do 11.35 hod.   

 

BOD 22:                                           s tr. 125 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Nivy, parc. č. 9451, na vybudovanie kontajnerového 

stanoviš ťa vlastníkom bytov Tren čianska 22, 24, 26 v 

zastúpení spolo čnosti SENES, spol. s r.o., so sídlom v 

Bratislave. 

 

BOD 23:                                           s tr. 126 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Nivy, parc. č. 21796/1, spolo čnosti Heineken Slovensko, 

a.s., so sídlom v Bratislave.   

 

BOD 24:                                           s tr. 132 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúci sa nájmu častí pozemku a budúceho zriadenia 

vecného bremena v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21821/, 

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

 

BOD 25:                                           s tr. 134 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Záhorská Bystrica, parc. č. 253/5 Telovýchovnej jednote 

Záhorák - tenisový klub, so sídlom v Bratislave.  

 

BOD 26:                                           s tr. 135 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúci sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 

vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 

22187, spolo čnosti NICOLA INVEST, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave.   

 

BOD 27:                                           s tr. 137 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu 1-izbového bytu č. 19 a nebytových 

priestorov na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nov é 

Mesto, Slovenskej humanitnej rade so sídlom v Brati slave.  

 

BOD 28:                                           s tr. 138  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu pre HK VSR SR 20, s.r.o., a  SZ ĽH, 

o. z.   

 

BOD 29:                                           s tr. 141 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku registra "C" parc. č. 16505/23 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v katas trálnom 

území Trnávka. Pozemok je zverený do správy organiz ácii 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 
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BOD 40:                                           s tr. 144 

Návrh na zvýšenie základného imania spolo čnosti TEHELNÉ 

POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného  mesta 

SR Bratislavy ako akcionára spolo čnosti, alebo na prevod 

akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spolo čnos ť TP 

SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj 

pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 v k. ú. 

Nové Mesto, spolo čnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v 

Bratislave.           

 

NOVÝ BOD 31:                                      s tr. 200 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnute ľností - nebytových 

priestorov vo výmere 752,60 m2 a pozemku parc. č. 3085 vo 

výmere 2509 m2, nachádzajúcich sa na Bilíkovej 1 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu Cirkevná ma terská 

škola Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratis lave. 

 

BOD 44:                                           s tr. 201 

Schválenie projektu Integrovaných stratégií rozvoja  

mestských oblastí.  

 

BOD 45:                                           s tr. 202 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 22840/1, do správy mestskej časti Bratislava -  

Nové Mesto.  

 

BOD 46:                                           s tr. 202 

Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v Bratisl ave, k. 

ú. Ra ča, parc. č. 2875/389, do správy mestskej časti 

Bratislava - Ra ča. 
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BOD 47:                                           s tr. 202 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 

č. 2875/74, do správy mestskej časti Bratislava - Ra ča. 

 

BOD 48:                                           s tr. 202 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrak uňa, 

parc. č. 3686/2, parc. č. 3691, parc. č. 3688/3, parc. č. 

3636/2 a parc. č. 3636/3, mestskej časti Bratislava - 

Vraku ňa. 

 

BOD 49:                                           s tr. 202 

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petr žalka, 

do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka za ú čelom 

realizácie projektu "Integrovaný systém rozvoja mes tských 

oblastí" - ISRMO. 

 

 

 

27. septembra 2012:  
 
 

Otvorenie rokovania a prezentácia:                s tr. 228 

 

Predloženie poslaneckého k bodu 45                s tr. 232 

                                             

 

BOD 30:                                           s tr. 236 

Návrh Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, 

pamätnými tabu ľami a výtvarnými dielami na území hlavného 

mesta SR Bratislavy a Pravidiel postupu pri evidova ní, 

umiest ňovaní, premiest ňovaní a demontáží pomníkov, 
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pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabú ľ 

na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 31:                                           s tr. 248 

Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v B ratis- 

lave 

 

BOD 52:                                           s tr. 279 

Informácia o plnení rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za I. polrok 2012. 

 

BOD 53:                                           s tr. 287 

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislava na 

rok 2012. 

 

BOD 53A:                                          s tr. 305 

Návrh na zriadenie poslaneckého grémia Mestského za stupi- 

te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

BOD 54:                                           s tr. 54 

Návrh správy nezávislého audítora k ro čnej ú čtovnej 

závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. 

 

BOD 55:                                           s tr. 329 

Návrh na vyradenie nezaradených investícií z eviden cie 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy.     

 

BOD 56:                                           s tr. 332 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , 
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posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej školy a die ťa 

školského zariadenia.  

 

BOD 57:                                           s tr. 336 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok 

predaja, podávania a požívania alkoholických nápojo v v 

zariadeniach spolo čného stravovania a v predajniach 

potravín a na iných verejne prístupných miestach na  území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

BOD 32:                                           s tr. 347 

Petícia proti výstavbe stavby s názvom "Zariadenie výroby 

a výrobných služieb CORRECT Betón, s.r.o." - Betoná rka. 

 

BOD 33:                                           s tr. 350 

Priority rozpo čtových organizácií a príspevkových 

organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy 

v roku 2012. 

 

BOD 34:                                           s tr. 352 

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING -  

Mestský investor pamiatkovej obnovy.  

 

BOD 35:                                           s tr. 371 

Zmena organiza čnej štruktúry Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 (V y p u s t e n ý   z programu rokovania.) 

 

BOD 36:                                           s tr. 371 

Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalend árny 



 
 
   
 
                             OBSAH ZÁPISNICE z MsZ 26.-27.9.2012 

12 

rok 2011. 

 

BOD 37:                                           s tr. 374  

Informácia o realizácii "Programu výstavby bytov v 

Bratislave". 

 (S t i a h n u t ý   v priebehu rokovania.) 

 

BOD 38:                                           s tr. 386 

Informácia o vykonaných krokoch oh ľadom Investi čného 

zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave. 

 

BOD 60:                                           s tr. 405 

Dopravná politika parkovania hlavného mesta Slovens kej 

republiky Bratislavy. 

 

BOD 61:                                           s tr. 471 

Náhradné projekty v rámci opera čného programu Doprava, 4. 

prioritná os. 

 

BOD 62:                                            str.478 

Územný generel dopravy.  

 

VYSTÚPENIE OBČANOV                                str. 485  

 

BOD 63:                                           s tr. 492 

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD) a v jej regióne.  

 

BOD 64:                                           s tr. 495 

Analýza vedenia cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína . 
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BOD 39:                                           s tr. 559  

Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bra tislavy 

do orgánov obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu 

a.s., Halbert-Slovakia, a.s. a záujmového združenia  

pravnických osôb Združenie správy námestia.  

 

BOD 41:                                           s tr. 564 

Informácia o materiáloch schválených na valnom zhro maždení 

obchodných spolo čností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., 

Incheba, a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. 

a Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 

 

BOD 42:                                           s tr. 564   

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedosta tkov 

zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimn ého 

štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov  

štátneho rozpo čtu Slovenskej republiky a prostriedkov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

BOD 43:                                           s tr. 566 

Správa o výsledku kontroly a opatrenia na odstránen ie 

nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia s fina nčnými 

prostriedkami a nakladania s majetkom v Petržalskom  domove 

seniorov.  

 

BOD 50:                                           s tr. 568 

Návrh na od ňatie správy objektu verejného WC v Devíne, M Č 

Bratislava - Devín a následné zverenie do správy 

Generálnemu investorovi Bratislavy.  
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BOD 51:                                           s tr. 580 

 I. Návrh na bezodplatný prevod pozemku v k. ú. 

Čunovo, parc. č. 297 do vlastníctva mestskej časti 

Bratislava - Čunovo v zmysle ustanovenia § 31b zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov. 

 II. Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v k.  ú. 

Čunovo, parc. č. 315/2 do správy mestskej časti Bratislava 

- Čunovo pod ľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

BOD 58:                                           s tr. 583 

Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Zdru ženia 

miest a obcí Slovenska.  

 (S t i a h n u t ý   v priebehu rokovania.) 

 

BOD 59:                                           s tr. 583 

Informácia o predloženom návrhu zákona, ktorým sa m ení a 

dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zne ní 

neskorších predpisov, poslanca Národnej rady Sloven skej 

republiky Maroša Kondróta. 

 

BOD 65:                                           s tr. 610  

Návrh na zmenu uznesenia č. 549/2012 zo d ňa 26.04.2012 - 

projekt v rámci výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP. 

 

BOD 66:                                           s tr. 612 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 8 11 09 

Bratislava.  
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BOD 67:                                           s tr. 619  

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realiz ovaní 

separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín.  

 

BOD 68:                                           s tr. 624 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

BOD 69:                                           s tr. 628 

Návrh na schválenie výstavby dvoch 2 - podlažných s tavieb 

na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 13699, k. ú. 

Nové Mesto, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 10 v 

Bratislave, pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so 

sídlom v Bratislave.   

 (V y p u s t e n ý   z programu.) 

 

BOD 70:                                           s tr. 628 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zria dení 

vecného bremena na časť pozemku parc. č. 2848/4 v k. ú. 

Petržalka - umiestnenie objektu 10 Energoblok.  

 

BOD 71:                                           s tr. 629 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondr eja 

Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto,  parc. 

č. 15141/21 na poskytovanie služieb rýchleho ob čerstvenia.  

 

BOD 72:                                           s tr. 631 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondr eja 
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Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto,  parc. 

č. 15142/1 na obchodné priestory - pokladne.  

 

BOD 73:                                           s tr. 631    

Návrh na schválenie vybratého ú častníka priameho predaja 

pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7938/32, 

Mýtna ulica.  

 

BOD 74:                                           s tr. 633  

Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnej verejnej 

súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mes to, 

parc. č. 681/1, Zámocká - Staromestská ul.  

 

BOD 75:                                           s tr. 635 

Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnej verejnej 

súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, pa rc. 

č. 327/10, Hadia cesta.  

 

BOD 76:                                           s tr. 636 

Návrh na schválenie ví ťazného návrhu obchodnej verejnej 

súťaže na dlhodobý nájom nehnute ľností v Bratislave, v k. 

ú. Nové Mesto, a to pozemkov 11280/1, parc. č. 11280/34, 

parc. č. 11280/35, parc. č. 11280/46, parc. č. 11280/48, 

parc. č. 11280/54, parc. č. 11280/55, parc. č. 11280/56 a 

parc. č. 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. 

č. 11280/46 a 11280/57 spolo čnosti Národné tenisové 

centrum, a.s., so sídlom v Bratislave. 

 (S t i a h n u t ý    z programu.) 

 

BOD 77:                                           s tr. 636 
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Návrh na vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytového priestoru na prízemí objektu na 

Laurínskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto.  

 

BOD 78:                                           s tr. 639 

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

Petržalka, parc. č. 5794/24, Kop čianska ulica, formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže.   

 

BOD 79:                                           s tr. 640 

Návrh na predaj nehnute ľností - pozemku a dielov z 

pozemkov v k. ú. Staré Mesto za ú čelom majetkovoprávneho 

vysporiadania vlastníckych vz ťahov k pozemkom nachádza-

júcim sa v areáli Úradu vlády SR.  

 

BOD 80:                                           s tr. 641 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devíns ka Nová  

Ves, parc. č. 2252/47 v podiele 1/2 a parc. č. 2245/51 v 

celosti, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štá tny 

podnik, so sídlom v Banskej Štiavnici.   

 

BOD 81:                                           s tr. 643 

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1095/2010 

zo d ňa 30. 09. 2010 - BKIS - ZUŠ Kowalského. 

 

BOD 82:                                           s tr. 644 

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 571/1997 zo d ňa 26.6.1997 
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v znení uznesenia č. 675/2001 zo d ňa 11.10.2001 - Hudobný 

klub METRO.  

 

BOD 83:                                           s tr. 654 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo d ňa 27.5.2010 v znení 

uznesenia č. 1201/2010 zo d ňa 4.11.2010, uznesenia č. 

55/2011 zo d ňa 31.3.2011 a uznesenia č. 387/2011 zo d ňa 

24.11.2011 - Lepší svet, n.o., rekonštrukcia nebyto vého 

priestoru na Jurigovom nám. 1. 

. 

BOD 84:                                           s tr. 658 

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2011 zo d ňa 28.4.2011 - 

Prvosienková cesta, družstvo.  

 

BOD 85:                                           s tr. 659 

Návrh na odpísanie poh ľadávok v sume 4 986,65 €. 

 

BOD 86:                                           s tr. 660 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 094,07 €. 

 

BOD 87:                                           s tr. 661 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 383,39 €.  

 

BOD 88:                                           s tr. 663 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Medzila borecká 

8, Trnavská cesta 62, Kladnianska 1, Klincová 1, 3,  5, 7, 

Mierova 38, Mileti čova 36, Záhradnícka 85, 87, 

Svätoplukova 45, Budovate ľská 11, 13, 15, 17, Ni ťová 1, 
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Budovate ľská 1, 3, 5, 7, Pári čkova 3, Krížna 64, Košická 

39, 45, Martin čekova 16, Čilížská 24, Bieloruská 46, 

Estónska 50, Riazanská 16, Ra čianska 63, Sibírska 33, 35, 

37, Horná 5, Tbiliská 29, Púpavová 10, Púpavová 2, 4, 

Majerníkova 34/A, Hlavá čikova 35, Púpavová 30A, Landauova 

36, Wolkrova 37, Wolkrova 35, Šev čenkova 10, Lenardova 16, 

Vavilovova 20, Pe čnianska 21, Kopo čianska 82, Romanova 19, 

Haanova 44, Znievska 11, Holí čska 7, vlastníkom bytov a 

nebytových priestorov. 

 

BOD 89:                                           s tr. 664 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 144/2007 zo d ňa 

31.05.2007, č. 297/2011 zo d ňa 29.09.2011. 

 

BOD 90:                                           s tr. 665 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

BOD 91:                                           s tr. 670 

Interpelácie  

 

- poslanec Ján Budaj                              s tr. 670 

  Údržba Ondrejského cintorína. 

 

- poslanec Ing. Peter Len č                        str. 672 

  Vznik nového poslaneckého klubu. 

 

- poslanec Ing. Dušan Pekár                       s tr. 673 

  Vydávanie záväzných stanovísk hl. mesta. 
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- poslanky ňa Ing. Jarmila Tvrdá                   str. 675 

  Parkovacie miesta a záchytné parkoviská v 

  Bratislave. 

  Buspruhy v Bratislave. 

 

- poslanec Stanislav Fiala                        s tr. 678 

  Oprava nástupného ostrov čeka autobusu č. 93. 

 

- poslanec Mgr. Jozef Uhler                       s tr. 679 

  Doprava na Ra čianskej ulici pred Mladou gardou. 

 

- poslanec Marian Greksa                          s tr. 680 

  Využívanie parkovacích miest oprávnenými  

  subjektmi.        

 

BOD 92:                                            

Rôzne                                             s tr. 682 

 

 

Ukončenie rokovania MsZ                          str. 70 6 

 

                         x        x  
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                     26. septembra 2012 : 

 

K bodu:  

Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej 

komisie  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 (Otvorenie o 16.15 h) 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chc em 

vás informova ť, že som rokoval ešte s predsedami 

poslaneckých klubov, preto sme neza čali o 16.00 h, tak ako 

bolo oznámené. Ešte je tu požiadavka, aby sa uskuto čnila  

krátka porada poslaneckého klubu SDKÚ-DS a MOST HÍD . Takže 

vychádzam v ústrety, pretože mám záujem, aby veci p red 

samotným rokovaním boli jasné a mohli sme pristúpi ť k 

prerokovaniu programu; samozrejme aj bodov, ktoré 

počítame, že zvládneme prvý de ň. Čiže prosím o vaše 

porozumenie, pretože ešte prebiehajú isté prípravy,  

nazvime ich politické na to, aby sme mohli otvori ť 

rokovanie. Takže potrvá to ešte zhruba 5 minút a po tom by 

som otvoril rokovanie a pracovali by sme v zmysle 

pozvánky. 

 

 Tí, ktorí ste sa neboli fotografova ť po čas minulého 

zastupite ľstva máme dnes pripravené pre desiatich, ktorí 

neabsolvovali túto procedúru, že by ste to mohli 

absolvova ť možno aj v tejto krátkej časovej prestávke 

alebo teda v priebehu toho rokovania, ktoré vás čaká. Je 

pripravený náš pán fotograf, ktorý vám urobí fotogr afiu na 
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oficiálnu stránku hlavného mesta, pretože máme záuj em, aby 

prezentácia poslaneckého zboru bola urobená na 

profesionálnej úrovni.  

  

 Čiže ak je možné z vašej strany, pán Polák stojí tun á 

vo dverách, ke ď sa pozriete na pána v žltej košeli, ktorý 

vás potom zoberie do gobelínov a tam máme pripraven é 

fotografické pracovisko, kde by sme toto zvládli.  

 

 Tridsiatipiati poslanci sa už odfotili, čiže prosím, 

keby tí zvyšní to zobrali vážne, je to v záujme vaš ej 

prezentácie. Myslím si, že to k zastupite ľstvu patrí. 

Takže skôr taký technický oznam, aby sme spustili t ú 

procedúru, netrvá to dlho, ale môže to by ť pre vás 

zaujímavé.  

 (Krátka prestávka) 

 

 

 Vážení poslanci, vážené dámy, vážení páni,  

     o t v á r a m  týmto zasadnutie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mestského 

zastupite ľstva, starostov mestských častí, a samozrejme 

všetkých ostatných prítomných.  

 

 Pod ľa prezen čnej listiny, ktorú mám k dispozícii, 

teda informáciu o vašej prezentácii, je prítomných 34 

poslancov.  

 Myslím, že nás je v tejto chvíli už viac a preto 

konštatujem, že je prítomná nadpolovi čná vä čšina všetkých 

poslancov a mestské zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  
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 O ospravedlnenie neú časti na dnešnom rokovaní 

požiadali nasledovní poslanci:  

 Pán poslanec Michal Muránsky, potom neskôr príde p án 

poslanec Šindler a pán poslanec Kolek.  

 Skôr musí odís ť pani námestní čka Kimerlingová, ktorá 

prišla napriek tomu, že nie je úplne v poriadku z h ľadiska 

zdravotného stavu a preto sa musí ospravedlni ť, pretože 

potrebuje si ľahnúť do postele; v dobrom to hovorím, lebo 

som po čul ako hovorí. Ke ď ju budete po čuť prehovori ť, tak 

je to naozaj zlé.  

 Pani starostka Hanulíková a pán starosta Jambor sa  

ospravedlnili, že neprídu na naše rokovanie.  

 

 A žiadne ďalšie ospravedlnenia nemám, okrem pána 

poslanca Panáka, ktorý odíde skôr, pani poslanky ňa Černá, 

a pán starosta a poslanec Pekár mi tiež avizoval, ž e má o 

šiestej naliehavé povinnosti v rámci mestskej časti a bude 

musie ť skôr z dnešného zastupite ľstva odís ť.  

 

 

 Dovo ľte teraz pristúpi ť ku procedurálnym otázkam. 

 To sú najprv overovatelia zápisnice  z dnešného a 

zajtrajšieho rokovania. Navrhujem pána poslanca Igo ra 

Bendíka a pána poslanca Jána Hr čku.  

 Sú nejaké iné návrhy?  

 Nie sú iné návrhy.  

 

 Čiže dám hlasova ť o tom, kto súhlasí s tým, aby 

overovate ľmi zápisnice boli títo dvaja páni poslanci; nech 

sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Štyridsa ť prítomných poslancov. 
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 Štyridsa ť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili overovate ľov z dnešného 

a zajtrajšieho rokovania.  

 

 

 Dovo ľte vám predloži ť návrh na zloženie návrhovej  

komisie :  

 pani poslanky ňa Júlia Ondrašová, pán poslanec Peter 

Lenč, pán poslanec Martin Za ťovi č, pani poslanky ňa 

Izabella Jégh a pani poslanky ňa Alena Krištofi čová.  

 

 Iste ste si všimli, že najvä čšiu zá ťaž v tejto 

komisii nesie poslanecký klub SDKÚ-DS a MOST HÍD. K eď som 

sa pýtal, že pre čo, povedali, že viacerí majú problém s 

tým, aby vydržali celé rokovanie, lebo máme to napl ánované 

na dnes až do 21.00 h a zajtra dovtedy kým neskon číme a 

nepreberieme program. Čiže chcem oceni ť ten zodpovedný 

prístup tých, ktorí pris ľúbili, že budú pracova ť v 

komisii, aj ke ď som mal pocit že by mala by ť zložená 

širšie. 

 

 Ale týchto 5 návrhov vám predkladám, pretože s tým ito 

kolegami a kolegy ňami je to odkonzultované, sú pripravení 

túto dôležitú úlohu splni ť.   

 Pýtam sa na pripomienky a vidím, že sa hlási pán 

poslanec Hr čka, takže mu dávam slovo, nech sa pá či.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Ja som rád, že ste túto tému 

načali, pretože vzh ľadom k tomu, že členovia návrhovej 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

5 

komisie sú presne tí poslanci, od ktorých sa o čakáva, že 

budú od za čiatku až do konca, tak by som sa rád vrátil k 

diskusii, ktorá sa strhla na konci minulého 

zastupite ľstva.  

  

 A ide o to, že vlastne pani poslanky ňa Jégh 

kritizovala nezodpovedný prístup niektorých poslanc ov, 

ktorí tu neostávajú až do konca zastupite ľstva. A pani 

námestní čka Nagyová Džerengová povedala ešte nie čo viac. 

Citujem: 

"Marian, ja viem, že ospravedl ňujete člena svojej strany, 

ale ja chcem poveda ť, že je to bežná prax, že Igor Bendík 

tu ešte do ve čera nikdy nesedel". Koniec citátu. 

 

 Vzh ľadom k tomu, že som de ň predtým pána Bendíka na 

konci prvého d ňa zastupite ľstva viezol domov, on ma o to 

požiadal, bol som zvedavý teda aká je skuto čnos ť a urobil 

som si štatistiku ako naozaj poslanci ostávajú do k onca 

zastupite ľstva.  

 

 Rád by som týmto pani námestní čke povedal, že kolega 

Bendík bol do konca zastupite ľstva pod ľa hlasovania a 

videozáznamu viackrát. Len pre ilustráciu 29. 9. 20 11 tu 

bol dokonca až do 20.52 a 27. 6. tu bol do ukon čenia 

zastupite ľstva, ktoré sa kon čilo v čase 21.42.  

 

 Avšak existuje jeden poslanec, ktorý naozaj sp ĺňa 

kritéria pani Džerengovej Nagyovej a ktorý nebol ni kdy do 

konca žiadneho zasadnutia mestského zastupite ľstva. 

Dokonca ani vtedy, ke ď zastupite ľstvo kon čilo 12.45, ako 

napríklad ustanovujúce. Rovnako ani na zastupite ľstve 2. 

6. ktoré sa kon čilo 12.46. 
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 Život je ale nevyspytate ľný a paradoxne je tento 

poslanec práve zo strany, z tej istej strany v ktor ej je 

pani Džerengová Nagyová a pani Jégh. Preto by som p ani 

námestní čka, berte to, prosím, ako priate ľskú radu, vám 

odporú čal, aby ste svoju oprávnenú kritiku v prvom rade 

nasmerovali do vlastných radov a predtým ako neprav divo 

obviníte niektorého kolegu poslanca, si najskôr ove rili 

niektoré skuto čností   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, prepá čte, ale toto nemá s našou témou 

ni č spolo čné.  

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Má. Ja by som ešte;  

 

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

               hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nemá. Nemá. Prepá čte, že nemá. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja dokon čím.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak dovolíte, ja to tu riadim a mám pocit, že hovor íte 

mimo toho o čom sa teraz bavíme. Predložil som návrh na 

zloženie návrhovej komisie; ak k tomu chcete nie čo 

predloži ť, nech sa pá či. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Len som chcel poveda ť akú ú časť majú poslanci na 

konci. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak to môžete poveda ť v rôznom, pretože to je téma 

ktorú budeme hovori ť zajtra niekedy okolo pol desiatej, 

možno bude skôr ak sa nám to podarí. Ale nie je to téma na 

zloženie návrhovej komisie.  

 

 Čiže pýtam sa, či máme pripomienky k zloženiu 

návrhovej komisie? 

 Ak nie sú, dávam hlasova ť o zložení návrhovej komisie 

tak, ako som ho predložil.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal.  

 Schválili sme zloženie návrhovej komisie.  

 Požiadam jej členov, aby sa odobrali na miesto, ktoré 

je ur čené pre prácu návrhovej komisie a my budeme 

pokra čova ť ďalej.  

 

 

 Prosím, keby ste si zobrali p r o g r a m   dnešného 

rokovania: 

 

  Otvorenie 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 
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 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8.  2012 

 2. Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Sta- 

    ré Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, parc. č. 364 a  

    parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č.  

    363/2, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 3. Návrh na schválenie  prípadu hodného osobitného  zrete ľa 

    týkajúceho sa pred ĺženia platnosti Zmluvy o nájme o  

    budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení  

    Dodatku č. 08-94-1226-02-01, Dodatku č. 08-94-1226-02- 

    02 a Dodatku č. 08-94-1226-02-03 - Mestský parkovací       

    systém, s.r.o. 

 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Kl obuč- 

    níckej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spolo čnosti  

    Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r. o., so  

    sídlom v Bratislave 

 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov parc. č. 7962/2, 7963/1,  

    7963/2 a stavby súp. č. 2892 v Bratislave, k. ú. Staré 

    Mesto, na Mýtnej ul. 33, ob čianskemu združeniu VAGUS  

    so sídlom v Bratislave 

 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    Staré Mesto, parc. č. 21371/2, OZ Spolok M. Rázusa so 

    sídlom v Liptovskom Mikuláši 

 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č.     

    2557, parc. č. 2575, parc. č. 3317, parc. č. 3438,  

    parc. č. 3440, parc. č. 3459/20, pre Dopravný podnik  

    Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave  
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 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    Petržalka, parc. č. 2, pre spolo čnos ť IMPORT SK s.r.o. 

    so sídlom v Bratislave 

 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Petržalka, parc. č. 149, pre Martinu Svätenú s miestom 

    podnikania v Bratislave 

10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hl.  

    mesta SR Bratislavy č. 181/2007 zo d ňa 04. 07. 2007  

    pre  Telovýchovnú jednotu Polygraf Venglošova f utbalo- 

    vá akadémia, so sídlom v Bratislave a návrh na schvá-  

    lenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa 

    nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka pa rc. č.  

    663/2 a 663/3 pre spol., DAMP, s.r.o., so sídlo m v  

    Bratislave 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa     

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

    Ra ča parc. č. 17330/13 a parc. č. 17330/14 spolo čnosti  

    IMC real, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    Ra ča, parc. č. 17360/2 a parc. č. 17360/18 Rolandovi  

    Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu bytom v Br atisla- 

    ve 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Karlova Ves, parc. č. 11/1, pre spolo čnos ť JOYFUL, s.  

    r.o., so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Lama č parc. č. 443/1, Mgr. art. Martinovi Lörinczovi, 
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    bytom v Trnave 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    Dúbravka, parc. č. 2822, pre spolo čnos ť M.J.A., s.r.o. 

    so sídlom v Bratislave 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Dúbravka, parc. č. 348/61, 348/1, 3479/1, 3478/4 a  

    3477/4, pre spolo čnos ť VILLA RUSTICA, s.r.o. so síd- 

    lom v Bratislave 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

    týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - ve ľkej telocvi čne  

    o výmere 309,40 m2, nachádzajúcej sa na Batkove j ul.  

    č. 2, v k. ú. Dúbravka, pre nájomcu CV Č Klokan, so  

    sídlom v Bratislave na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do  

    30. 06. 2013, 5x týždenne, v pondelok a stredu od 

    15.00 hod. do 18.00 hod., v utorok od 16.00 hod . do  

    20.00 hod., vo štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 h od. a v 

    piatok od 16.00 hod. do 19.00 hod.  

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - malej telocvi čne o  

    výmere 144 m2, nachádzajúcej sa na Batkovej 2, v k. ú. 

    Dúbravka, pre nájomcu CV Č Klokan, so sídlom v Bratis-  

    lave, na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2013, 

    5x týždenne, v pondelok až piatok od 16.00 hod.  do  

    20.00 hod. 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Podunajské Biskupice, parc. č. 5679, mestskej časti  

    Bratislava - Podunajské Biskupice 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - ve ľkej telocvi čne  
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    o výmere 285,40 m2 nachádzajúcej sa na Dudvážsk ej 6 v  

    k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO SCHOOL, 

    s.r.o., so sídlom v Bratislave na dobu ur čitú od 1.  

    10. 2012 do 30. 6. 2012, 3x týždenne, v pondelo k a  

    stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v piatok od  11.40 

    hod. do 17.00 hod. 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - ve ľkej telocvi čne  

    o výmere 285,40 m2 nachádzajúcej sa na Dudvážsk ej ul.  

    v k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GAUDEA MUS, s. 

    r.o., so sídlom v Bratislave na dobu ur čitú od 1. 11. 

    2012 do 30. 4. 2013, 3x týždenne, v utorok a št vrtok  

    od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v piatok od 8.00 h od. do 

    11.35 hod.  

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Nivy, parc. č. 9451, na vybudovanie kontajnerového  

    stanoviš ťa vlastníkov bytov Tren čianska 22, 24, 26 v  

    zastúpení spolo čnosti SENES, spol. s r.o., so sídlom v 

    Bratislave 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Nivy parc. č. 21796/1 spolo čnosti Heineken Slovensko, 

    a.s., so sídlom v Bratislave 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

    týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 

    vecného bremena v Bratislave, k. ú. Nivy, parc.  č.  

    21821/1 spolo čnosti VERO, s.r.o., so sídlom v Bratis- 

    lave 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Záhorská Bystrica, parc. č. 253/5 Telovýchovnej jedno- 
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    te Záhorák - tenisový klub, so sídlom v Bratisl ave 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 

    vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ružinov, pa rc. č. 

    22187 spolo čnosti NICOLA INVEST, s.r.o., so sídlom v  

    Bratislave 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu 1-izbového bytu č. 19 a nebytových 

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

    Mesto Slovenskej humanitnej rade so sídlom v Br atisla- 

    ve 

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na  

    Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre HK VSR SR 20 , s. r. 

    o., a SZ ĽH, o.z. 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra "C" parc.  

    č. 16505/23 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratisl a- 

    vy v katastrálnom území Trnávka. Pozemok je zve rený do 

    správy organizácií MARIANUM - Pohrebníctvo mest a Bra- 

    tislavy 

30. Návrh Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkm i, pa- 

    mätnými tabu ľami a výtvarnými dielami na území hlavné- 

    ho mesta SR Bratislavy a Pravidiel postupu pri evido- 

    vaní, umiest ňovaní, premiest ňovaní a demontáží pomní- 

    kov, pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní p amät- 

    ných tabú ľ na území hlavného mesta SR Bratislavy 

31. Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda  v Bra- 

    tislave   

32. Petícia proti výstavbe stavby s názvom "Zariade nie vý- 

    roby a výrobných služieb CORRECT Betón, s.r.o."  -  

    Betonárka 
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33. Priority rozpo čtových organizácií a príspevkových or- 

    ganizácií hlavného mesta Slovenskej republiky B ratis- 

    lavy v roku 2012 

34. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie PAMI NG - 

    Mestský investor pamiatkovej obnovy 

35. Návrh organiza čnej štruktúry hlavného mesta SR Bratis- 

    lavy 

36. Ro čná správa o stave obecného bytového fondu za kalen-  

    dárny rok 2011 

37. Informácia o realizácii "Programu výstavby byto v v  

    Bratislave 

38. Informácia o vykonaných krokoch oh ľadom investi čného 

    zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice  

    ŽSR v Bratislave 

39. Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR  Bra- 

    tislavy do orgánov obchodných spolo čností Odvoz a  

    likvidácia odpadu a.s., Halbart-Slovakia a.s. a  záuj- 

    mového združenia právnických osôb Združenia spr ávy  

    námestia 

40. Návrh na zvýšenie základného imania spolo čnosti  

    TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkla dom  

    hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spol očnos- 

    ti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bra tisla- 

    vy na spolo čnos ť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bra- 

    tislave a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 

    58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spolo čnosti  

    TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave 

41. Informácia o materiáloch schválených na valnom zhro- 

    maždení obchodných spolo čností: Slovenská plavba a  

    prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie a.s., 

    Halbert-Slovakia, a.s. a Mestský parkovací syst ém,  

    spol. s r.o. 
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42. Informácia o plnení opatrení na odstránenie ned ostat- 

    kov zistených kontrolou financovania rekonštruk cie  

    Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z pro- 

    striedkov štátneho rozpo čtu Slovenskej republiky a  

    prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republik y Bra- 

    tislavy 

43. Správa o výsledku kontroly a opatrenia na odstr ánenie  

    nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia s finan- 

    čnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Petrža l- 

    skom domove seniorov    

44. Schválenie projektu integrovaných stratégií roz voja  

    mestských oblastí 

45. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. N ové  

    Mesto, parc. č. 22840/1, do správy mestskej časti Bra- 

    tislava - Nové Mesto 

46. Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v Bra tisla- 

    ve, k. ú. Ra ča, parc. č. 2875/389, do správy mestskej  

    časti Bratislava - Ra ča 

47. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. R ača,  

    parc. č. 2875/74, do správy mestskej časti Bratislava 

    - Ra ča 

48. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vraku- 

    ňa, parc. č. 3686/2, parc. č. 3691, parc. č. 3688/3,  

    parc. č. 3636/2 a parc. č. 3636/3, mestskej časti Bra- 

    tislava - Vraku ňa 

49. Návrh na zrušenie Protokolov č. 48/91, 78/91 a 81/91 a 

    Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petr-  

    žalka, do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka 

50. Návrh na od ňatie správy objektu verejného WC v Devíne, 

    M Č Bratislava - Devín a následné zverenie so správy  

    Generálnemu investorovi Bratislavy 

51. Návrh na bezodplatný prevod pozemku v k. ú. Čunovo,  
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    parc. č. 297 do vlastníctva mestskej časti Bratislava  

    - Čunovo v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/ 

    1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskor- 

    ších predpisov 

    II. Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v  k. ú. 

    Čunovo, parc. č. 315/2 do správy mestskej časti Brati- 

    slava - Čunovo pod ľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného 

    mesta SR Bratislavy 

 

 

predpoklad za čiatku rokovania 27. 9. 2012  

 

52. Informácia o plnení rozpo čtu hlavného mesta SR Bratis- 

    lavy za I. polrok 2012 

53. Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy  

    na rok 2012 

54. Návrh správy nezávislého audítora k ro čnej ú čtovnej  

    závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 20 11 

55. Návrh na vyradenie a odpísanie nezaradených inv estícií 

    z evidencie majetku hlavného mesta SR Bratislav y 

56. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta  

    Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení výšky dotácie 

    na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelecke j ško- 

    ly, posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej školy 

    a školského zariadenia 

57. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta  

    Slovenskej republiky Bratislave o úprave podmie nok  

    predaja, podávania a požívania alkoholických ná pojov 

    v zariadeniach spolo čného stravovania a v predajniach 

    potravín a na iných verejne prístupných miestac h na  

    území hlavného mesta Slovenskej republiky Brati slavy 

58. Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združe- 
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    nia miest a obcí Slovenska 

59. Informácia o predloženom návrhu zákona, ktorým sa mení  

    a dop ĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990  

    Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratis lave v  

    znení neskorších predpisov, poslanca Národnej r ady  

    Slovenskej republiky Maroša Kondróta 

60. Dopravná politika parkovania hlavného mesta SR Bratis- 

    lavy 

61. Náhradné projekty v rámci opera čného programu Doprava, 

    4. prioritná os 

62. Územný generel dopravy 

63. Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bra- 

    tislave (NS MHD) a v jej regióne  

64. Analýza vedenia cyklotrasy z Karlovej Vsi do De vína 

65. Návrh na zmenu uznesenia č. 549/2012 zo d ňa 26.04.2012 

    - projekt v rámci výzvy OPIS - 2012/2.1/06-DP 

66. Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury Deve- 

    lopment, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 8 11 09 

    Bratislava 

67. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, re alizo- 

    vaní separovaného zberu a recyklácie druhotných  suro- 

    vín 

68. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest- 

    ského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

69. Návrh na schválenie výstavby 2 - podlažných sta vieb na 

    časti pozemku registra "C" KN parc. č. 13699, k. ú.  

    Nové Mesto, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 1 0 v  

    Bratislave, pre Súkromnú základnú školu Waldorf skú so 

    sídlom v Bratislave 

70. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúce j zmlu- 

    ve o zriadení vecného bremena na časť pozemku parc. č. 

    2848/4 v Bratislave, k. ú. Petržalka - umiestne nie  
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    objektu 10 Energoblok 

71. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejne j sú ťa- 

    že na nájom nebytových priestorov na Zimnom šta dióne  

    Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové  

    Mesto, parc. č. 15141/21 na poskytovanie služieb rých- 

    leho ob čerstvenia  

72. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejne j sú ťa- 

    že na nájom nebytových priestorov na Zimnom šta dióne  

    Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 

    Mesto, parc. č. 15142/1 na obchodné priestory - po-  

    kladne 

73. Návrh na schválenie vybratého ú častníka priameho pre- 

    daja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, p arc. č. 

    7938/32, Mýtna ulica 

74. Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnej ve- 

    rejnej sú ťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú.  

    Staré Mesto, parc. č. 681/1, Zámocká - Staromestská  

    ul. 

75. Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnej ve- 

    rejnej sú ťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. 

    Devín, parc. č. 327/10, Hadia cesta 

76. Návrh na schválenie ví ťazného návrhu obchodnej verej- 

    nej sú ťaže na dlhodobý nájom nehnute ľností v Bratisla-     

    ve, v k. ú. Nové Mesto, a to pozemkov parc. č. 11280/ 

    1, parc. č. 11280/34, parc. č. 11280/35, parc. č.  

    11280/46, parc. č. 11280/48, parc. č. 11280/54, parc. 

    č. 11280/55, parc. č. 11280/56 a parc. č. 11280/57 a 

    stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 

    11280/57, spolo čnosti Národné tenisové centrum, a.s., 

    so sídlom v Bratislave 

77. Návrh na vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže 

    na nájom nebytového priestoru na prízemí objekt u na  
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    Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

78. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislav e, k.  

    ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, Kop čianska ulica, for- 

    mou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

    obchodnej verejnej sú ťaže 

79. Návrh na predaj nehnute ľností - pozemku a dielov z po- 

    zemkov v k. ú. Staré Mesto za ú čelom majetkovoprávneho 

    vysporiadania vlastníckych vz ťahov k pozemkom nachá- 

    dzajúcim sa v areáli Úradu vlády SR 

80. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. De vínska 

    Nová Ves, parc. č. 2252/47 v podiele 1/2 a parc. č.  

    2245/51 v celosti, Slovenskému vodohospodárskem u pod-        

    niku, štátny podnik, so sídlom v Banskej Štiavn ici 

81. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastu- 

    pite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1095/2010 zo  

    d ňa 30. 9. 2010 - BKIS - ZUŠ Kowalského 

82. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupit eľstva 

    hl. m. SR Bratislavy č. 571/1997 zo d ňa 26. 6. 1997 v 

    znení uznesenia č. 675/2001 zo d ňa 11. 10. 2001 - Hu- 

    dobný klub METRO 

83. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hl. 

    mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo d ňa 27. 5. 2010 v 

    znení uznesenia č. 1201/2010 zo d ňa 4. 11. 2010 a uz- 

    nesenia č. 55/2011 zo d ňa 31. 3. 2011 a uznesenia č.  

    387/2011 zo d ňa 24. 11. 2011 - Lepší svet, n.o. rekon- 

    štrukcia nebytového priestoru na Jurigovom nám.  1 

84. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupit eľstva 

    hl. mesta SR Bratislavy č. 95/2011 zo d ňa 28. 4. 2011  

    - Prvosienkova cesta, družstvo 

85. Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 986,65 € 

86. Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 094,07 € 

87. Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 383,39 € 
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88. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v  

    obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Med zilabo- 

    recká 8, Trnavská cesta 62, Kladnianska 1, Klin cova  

    1, 3, 5, 7, Mierova 38, Mioleti čova 36, Záhradnícka  

    85, 87, Svätoplukova 45, Budovate ľská 11, 13, 15, 17, 

    Ni ťová 1, Budovate ľská 1, 3, 5, 7, Pári čkova 3, Kríž- 

    na 64, Košická 39, 45, Martin čekova 16, Čilížská 24, 

    Bieloruská 46, Estónska 50, Riazanská 16, Ra čianska  

    63, Sibírska 33, 35, 37, Horná 5, Tbiliská 29, Púpavo- 

    vá 10, Púpavová 2, 4, Majerníkova 34/A, Hlavá čikova  

    35, Púpavova 30A, Landauova 36, Wolkrova 37, Wo lkrova 

    35, Šev čenkova 10, Lenardova 16, Vavilovova 20, Pe č- 

    nianska 21, Kop čianska 82, Romanova 19, Haanova 44,  

    Znievska 11, Holi čská 7, vlastníkom bytov a nebyto- 

    vých priestorov 

89. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hl. 

    mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 144/2007 zo 

    d ňa 31. 05. 2007, č. 297/2011 zo d ňa 29. 09. 2011 

90. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

91. Interpelácie 

92. Rôzne 

 

16.00 h vystúpenie ob čanov. 

 

 

 Budeme sa venova ť programu v zmysle toho, aby sme 

mali pod ľa čoho vlastne dnes rokova ť. 

 Ja vám navrhujem v programe zo svojej strany 

nasledovné zmeny:  
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 Navrhujem aby sme, resp. autoremedúrou presúvam bo d 

číslo 40 ako bod číslo 30  a ostatné body sa pre číslujú.  

 Robím to preto, že ma pán riadite ľ magistrátu 

upozornil, že bod číslo 40 si tiež vyžaduje hlasovanie 

osobitným zrete ľom. Čiže budeme ho rokova ť v tom bloku 

osobitných zrete ľov, ktorý je dnes plánovaný ako prvý.  

 

 Ďalej vás chcem informova ť, že na základe porady s 

predsedami poslaneckých klubov a diskusie ktorú sme  mali 

včera, ako výsledok rokovania s ťahujem z rokovania bod 

číslo 35 - Návrh organiza čnej štruktúry hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 Materiál som predložil na žiados ť poslanca Kor čeka, 

ktorú schválilo mestské zastupite ľstvo, čiže splnil som si 

tú povinnos ť. Ale sami poslanci avizovali že si skôr 

myslia, že veci ktoré sú vo vz ťahu k štruktúre, resp. k 

odmeňovaniu zamestnancov by mali by ť predmetom právomoci 

primátora. Budeme sa o tom rozpráva ť v inom bode, ktorý 

hovorí o zmene zákona o Bratislave, a tam niekde ci elim 

potom aj zmeny organiza čnej štruktúry, ktorú plánujeme 

urobi ť na úrade ale nemusíme tu o tom dlhodobo diskutova ť. 

 Čiže bod číslo 35 dnes rokova ť nebudeme, ale splnili 

sme si uznesenie zastupite ľstva.  

 

 Posledná moja úprava, ktorú vám navrhujem z h ľadiska  

stiahnutia bodov programu, je stiahnutie bodu 76   na 

upozornenie pani poslankyne Tvrdej.  

 

 Tento materiál má formálne nedostatky, pretože nie  je 

v súlade s pôvodne schváleným uznesením o verejnej 

obchodnej sú ťaži, čiže nemôžeme ani schváli ť potom ví ťaza, 
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keď máme pripravené materiály tak, že nie sú úplne 

kompatibilné s podmienkami, ktoré schválili poslanc i.  

 

 My sme si to už s pani poslanky ňou vyjasnili, ale je 

treba ten materiál upravi ť, aby sa mohol dosta ť na 

rokovanie poslaneckého zboru. Čiže ani o bode 76 rokova ť 

nebudeme.  

 

 

 Naopak vám chcem navrhnú ť doplnenia programu:  

 Po prvé, je to návrh na zmenu Rokovacieho poriadku  

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta, ktorý navrhujem 

rokova ť ako bod "nula". To znamená ako úplne prvý bod 

nášho programu. Tento materiál je predložený v súvi slosti 

s oznámením pani predsední čky poslaneckého klubu SaS a 

OKS. V čera ma informovala, že pán poslanec Ján Hr čka 

vystúpil z tohto poslaneckého klubu a stal sa posla ncom 

bez politickej príslušnosti.  

 

 Vzh ľadom na požiadanie predsedov poslaneckých klubov 

zo v čera sme pripravili návrh na úpravu zasadacieho 

poriadku a na základe tejto úpravy môžeme ju schvál i ť len 

vtedy, ke ď s tým budete súhlasi ť aj vy.   

 

 Takže preto vám navrhujem ako "nultý" bod Zasadací  

poriadok.  

 

 A navrhujem ako bod číslo 31 , to znamená po Tehelnom 

poli rokova ť o návrhu na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu 

nehnute ľností nebytových priestorov vo výmere 752,6 m2 a 

príslušného pozemku na Bilíkovej ulici č. 1 v k. ú. 
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Dúbravka pre nájomcu Cirkevná materská škola Giany 

Berettovej Mollovej so sídlom v Bratislave.  

 

 Tento materiál sme rokovali na júnovom 

zastupite ľstve, nedospeli sme k rozhodnutiu, bol 

stiahnutý, a nevrátil sa do programu. Požiadali pos lanci, 

že si myslia, že sme už pripravení o ňom rokova ť, preto 

vám materiál, samozrejme, rozdáme.  

 

 Navrhujem zaradi ť ho ako bod číslo 31 hne ď po 

Tehelnom poli. Tiež patrí do bloku osobitných zrete ľov, 

čiže treba o ňom rozhodnú ť.  

 

 Samozrejme o tomto dám hlasova ť, o zaradení tých 

nových bodov programu.  

 

 A chcem vás tiež informova ť, že body 32, 37, 39, 44, 

46, 47, 48, 49, 58, 59, 63, 64, 66, 67 a 69 sú bodm i, kde 

chýba bu ď stanovisko komisie alebo stanovisko mestskej 

rady, a z tohto h ľadiska si vyžadujú samostatné hlasovanie 

o zaradení do programu. 

 Budem vás vyzýva ť, aby sme to urobili v spolo čnom 

hlasovaní. 

 Ešte aj 69-vina, tú som hovoril ako poslednú. 

 69-vinu vysvetlí pán riadite ľ, ktorý si myslí, že 

predsa len by sme sa tým mali zaobera ť,  čiže môžeme sa k 

tomu vyjadri ť, že pre čo si myslíme, že by sme o tom mali 

rokova ť dnes. Pardon, prepá čte, zajtra, ale teda na tomto 

zastupite ľstve.  

 

 A chcem vám ešte poveda ť, že máme tu dva materiály, 

ktoré sme vám rozdali až dnešným d ňom.  
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 Je to bod číslo 49  - Návrh na zrušenie Protokolov a 

zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka vo vz ťahu k 

integrovanej stratégii rozvoja mestských oblastí.  

 

 Materiál zapadá do toho balíka, kde riešime podani e 

žiadosti o získanie nenávratného finan čného príspevku z 

európskych fondov z Opera čného programu Bratislavský kraj. 

A nevedeli sme ho spracova ť skôr, lebo tam boli nejaké 

technické problémy.  

 Čiže 49-tka tiež vyžaduje osobitné hlasovanie.  

 

 A 75  je návrh na schválenie vybratého ú častníka 

obchodnej verejnej sú ťaže na prevod pozemku v k. ú. Devín, 

Hadia cesta. 

 Tento materiál tiež je taký, že sme ho spracovali na 

poslednú chví ľu, ale to len preto že sú ťaž sa uskuto čnila 

tesne pred zastupite ľstvom. Myslíme si, že je možné 

rozhodnú ť  o ví ťazovi. Ak samozrejme budete ma ť iný názor, 

budeme to rešpektova ť.  

 

 Toto sú návrhy na zmeny programu z mojej strany.  

 Vidím, že sa k tomu hlásia viacerí poslanci, takže  

vám postupne dávam slovo.  

 Ako prvý sa hlási pán poslanec Hr čka; nech sa pá či.  

 

 

Ing. Ján Hr čka, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Priznám sa, prekvapil ste ma touto  

informáciou, pretože ešte v závere som poslal SMS 

poslancom nášho klubu, že som sklamaný z ich práce,  avšak 

nikdy, opakujem "nikdy" som nepovedal, že vystupuje m z 

klubu. Preto ste ma trochu prekvapili.  
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 A priznám, že s tým nesúhlasím, lebo to je také 

absurdné, aby niekto bez môjho vedomia súhlasil. A ešte 

som sa o tom rozprával s Marianom Greksom asi 1 hod inu cez 

telefón, kedy sa ma pýtal, ako túto SMS má chápa ť? Je to 

pravda, aj pani námestní čka tvrdí. A vysvet ľoval som, že 

to teda, vysvetlil som mu ako som tú SMS myslel. To  v 

žiadnom prípade neznamenalo; preto som sám prekvape ný z 

toho čo sa tu deje; takéto informácie. Ďakujem.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, na to ja nemôžem inak reagova ť, lenže 

požiadam, aby sa k tomu vyjadrila pani poslanky ňa 

Augustini č, ako predsední čka vášho klubu, lebo ja konám 

len na základe jej oznámenia. Primátor nie je ten, kto 

môže ovplyvni ť zloženie klubov. Ste to vy, poslanci, ktorí 

sa združujete do klubov, čiže ja verím, že sa k tomu 

vyjadrí.  

 

 Ja len konám na základe jej informácie.  

 A v čera ma poslanci, predsedovia klubov požiadali, že 

ak je to tak, predložte návrh na zmenu. Ja ho nebud em 

predklada ť ak je to nejako iná č.  

 

 Poprosím teda pani predsední čku vášho klubu, aby sa 

vyjadrila.   

 

 Ale predtým dám slovo pani poslankyni Dyttertovej,  

ktorá sa prihlásila s faktickou poznámkou ku progra mu. 

Nech sa pá či. 
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Anna  D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno, ďakujem pekne. Ja by som sa rada k programu, 

schválne k jednému bodu momentálne, k bodu číslo 69, kde 

by som prosila o to, aby sa tento bod stiahol z dne šného 

rokovania, pretože je to taká vážna problematika, k torá si 

vyžaduje viac informácií pre nás všetkých, pre posl ancov, 

a nebola ozaj vo všetkých komisiách. 

 Takže by som prosila, aby tento bod bol presunutý o 

mesiac. Ďakujem.  

 A dávam návrh na stiahnutie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Respektíve na vyradenie. Stiahnu ť ho môže len pán 

riadite ľ, vy môžete da ť návrh na vyjadrenie.  

 Ja dám o  ňom hlasova ť, a ke ď poslanci rozhodnú 

vyradi ť, tak sa o materiáli bude rokova ť o mesiac. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 Pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

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

 Ja len krátko.  

 Nebudem tu rozvádza ť ďalšie dôvody, ale Ján Hr čka nie 

je ďalej členom klubu SaS. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou sa ďalej prihlásil pán poslanec 

Bendík; nech sa pá či. 
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Ing. Igor  B e n d í k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ďakujem pekne za slovo. Chcel by som 

požiada ť, možno vás, možno niekoho z magistrátu, či by 

mohol sa pozrie ť do Rokovacieho poriadku ako sa vystupuje 

z klubu? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y.  

 Nemáme to upravené v Rokovacom poriadku. My tam má me 

poslanecké kluby len vo vz ťahu ku prestávke. To znamená, 

oni vstupujú procedurálne do rokovania. Inak je to váš 

priestor, kde sa môžete združova ť, h ľadať spolo čné 

stanoviská riešenia, naj častejšie pod ľa príslušnosti k 

politickej strane, za ktorú ste kandidovali alebo t eda 

tým, že ste boli na jej kandidátke. Sú tu aj zoskup enia 

nezávislých poslancov, ktoré sa spojili so "Zeleným i".  

 Také platformy tu fungujú, ale je to vaša právomoc .  

 Čiže nemáme takú procedúru, neviem to ja ovplyvni ť.  

 

 Priznám sa, že ma prekvapilo aj vystúpenie pani 

predsední čky. No, je to také; neviem čo s tým mám urobi ť.   

 

 Budem teda žiada ť písomnú informáciu pre primátora. 

Pretože robí sa to tak, že na za čiatku, ke ď sa ustanovili 

kluby som od každého predsedu a predsední čky klubu dostal 

písomnú informáciu: Bol založený klub taký a taký, jeho 

zloženie je také a také.  

 Čiže budem žiada ť pani predsední čka, aby sme boli 

korektní aj vo vz ťahu k poslancovi Hr čkovi o vaše písomné 

oznámenie, ak došlo k nejakým skuto čnostiam, ktoré sa 

zmenili.  
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 A v tejto chvíli síce pán poslanec sedí inde, ale 

neriešme Rokovací poriadok, môžeme ho vyrieši ť na 

zastupite ľstve o mesiac, ak budú veci okolo klubu jasné.  

 

 Ja nechcem vstupova ť do vašich vnútorných vecí 

nejakým rozhodnutím zastupite ľstva. Ur čite to nemám v 

úmysle, nechám to na vašu diskusiu. 

 Pán poslanec Šov čík sa hlásil. Pán poslanec, máte 

slovo; nech sa pá či. 

 

 

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

 Vážené zastupite ľstvo, vážený pán primátor, na 

zajtrajší program po tak závažných bodoch ako je bo d 52 a   

53, ktoré súvisia s financovaním hlavného mesta, si  

dovo ľujem navrhnú ť zaradi ť bod programu , ktorý bude ma ť 

číslo 53A,  a je to: Návrh na zriadenie poslaneckého grémia 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

 

 Dávam tento návrh aj písomne. Pokia ľ by bol zaradený 

do programu, bude poslancom distribuovaný v priebeh u d ňa. 

Preto chcem, aby to bolo na zajtrajší de ň rokovania, aby 

prípadne poslanecké kluby mohli k tomu ešte zasadnú ť. 

Predsedovia poslaneckých klubov sú s týmto oboznáme ní. Ide 

o to, že chceme v našej práci, ktorá už prebieha dl hšie, 

dať aj takúto formálnu štruktúru z dôvodov aj tých, že  nás 

čaká pre toto mesto možno ve ľmi ťažké obdobie, ktoré bude 

si vyžadova ť ove ľa častejšiu komunikáciu medzi dvomi 

orgánmi samosprávy, t.j. medzi primátorom a mestský m 

zastupite ľstvom. 
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 Mojou snahou je vytvori ť funk čnú štruktúru, ktorá by 

umožňovala nielen to, aby primátor hlavného mesta mohol 

dobre komunikova ť s mestským zastupite ľstvom, ale aby aj 

mestské zastupite ľstvo a jeho poslanci mohli v dostato čnom 

predstihu komunikova ť a formulova ť svoje návrhy riešení 

jednotlivých úloh a ich definovanie. 

 Čiže dávam takýto návrh. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec, budeme o ňom 

hlasova ť, pretože ste ho predložili tak ako je to 

potrebné.  

 Posledná sa prihlásila pani poslanky ňa Reinerová. 

 

 

Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni poslanci,  

vážený pán primátor, dovo ľujem si vás požiada ť o 

predradenie bodu programu 44 , ktorý sa týka integrovaných 

stratégií rozvoja mestských oblastí a následných bo dov 44, 

5, 6, 7, 8 a 9, ktoré súvisia s týmto bodom, aby bo li 

prerokované s istotou dnes, a to za bod 30, a čím sa 

kon čia osobitné zretele, ktoré vyžadujú dvojtretinovú 

väčšinu. Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Čiže za tú materskú školu Bilíkova, ktorú som ja 

zaradil ako 31 pani poslanky ňa navrhuje predradi ť 
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integrované stratégie, ktoré treba v pondelok poda ť a 

prebieha tam ve ľmi intenzívna práca technická, ktorá si 

vyžaduje aj schválenie uznesenia mestského zastupit eľstva. 

Preto ste to navrhli pani poslanky ňa. Ďakujem pekne. 

 

 

 Ke ďže to boli všetky návrhy, po ďme ich sumarizova ť a 

rozhodnú ť o nich. 

 Povedal som, že netrvám na tom, aby sme prerokoval i 

zmenu zasadacieho poriadku, čiže tomu sa nebudeme venova ť.  

Ten "nultý" bod teda nebude .  

 

 Potom bol predložený návrh pani poslankyne 

Dyttertovej, aby sme vypustili z nášho programu bod  číslo  

69 - Návrh na schválenie výstavby 2-podlažných stavieb  v 

k. ú. Nové Mesto pre Súkromnú základnú školu Waldor fskú.  

 O tomto návrhu na vypustenie bodu 69 dávam hlasova ť. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden za, traja proti, štyria sa zdržali, 

jeden nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme bod 69 vypustili z programu a 

nebudeme o ňom rokova ť.  

 

 

 Ďalší návrh predložil pán poslanec Šov čík, zaradenie 

nového bodu 53A , ktorého návrh znie: 

Návrh na zaradenie poslaneckého grémia Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  
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 53A je bod, ktorý by sa zaradil za bod 53.  

 Prosím prezentujte sa a hlasujte o zaradení nového  

bodu 53A. Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti, traja sa zdržali. 

 Tento návrh sme prijali.  

 

 

 Potom predložila návrh pani poslanky ňa Reinerová, 

ktorá navrhla, aby body 44 až 49 , ktoré sa týkajú 

integrovaných stratégií, boli predradené a prerokov ané po 

všetkých trojpätinových hlasovaniach, čiže potom ke ď 

ukon číme trojpätinové  hlasovania.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto 

pozmeňujúcom návrhu k programu.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných, pardon, tridsa ťosem 

prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 

a pán poslanec Černý nehlasoval. Ale to je v poriadku, to 

ja s tým nemám problém, len som vás videl na monito re. Ja 

som mal pocit, že vám to technicky nejako nefungova lo. 

 Čiže prijali sme toto uznesenie a budeme rokova ť o 

tých bodoch skôr. 

 

 Ja som predložil návrh na zaradenie Bilíkovej, ted a 

materskej školy, pardon Cirkevnej materskej školy a  nájom 

pozemku pre túto materskú školu ako bod číslo 31 . To 

znamená po Tehelnom poli, kde som autoremedúrou zar adil 

bod Tehelné pole. Čiže po Tehelnom poli, 31, Dúbravka, 

Bilíková, Cirkevná materská škola ako nájomca.  
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, jeden sa zdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili zaradenie tohto bodu  

programu. 

 

 

 Teraz dám spolo čne hlasova ť o bodoch, ktoré si 

vyžadujú zaradenie do programu osobitným spôsobom. Je to 

bod číslo 32, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 58, 59, 63, 64  a 

66 a 67;  tieto body nemajú stanovisko komisií alebo 

mestskej rady. 

 Čiže prosím o to, aby ste jedným hlasovaním, pokia ľ 

nemáte s tým problém rozhodli, že o nich budeme rok ova ť 

napriek tomu. 

 Čiže prosím o vaše hlasovanie o zaradení týchto bodo v 

programu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Návrh sme schválili. 

 

 

 A už nás čakajú len dve hlasovania; jedno je o bode  

75, to je Návrh na schválenie vybratého ú častníka 

obchodnej verejnej sú ťaže na prevod pozemku v katastrálnom 

území Devín. 

 Prosím, keby ste hlasovaním rozhodli, že budeme 

rokova ť o tomto bode programu napriek tomu že ste ho 

dostali až dnes kvôli dátumu uskuto čnenia sú ťaže.  
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 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania, jeden nehlasoval.  

 Schválili sme aj tento bod.  

 

 

 Už mi zostáva len informácia pre vás, že pri 

materiáli pod bodom číslo 5  chýba stanovisko starostky 

mestskej časti Staré Mesto, ktorá sa ale verejne 

vyjadrila, že tento materiál podporuje. Písomne, ži aľ, tú 

informáciu nemáme.  

 

 

 Pri bodoch 23 a 29  nám chýba stanovisko mestskej 

časti Ružinov. Predpokladám, že pán starosta a posla nec 

Pekár sa potom k tým bodom vyjadrí, ke ď budeme o nich 

rokova ť, aby sme poznali stanovisko mestskej časti. 

 

 Iné informácie už nemám. 

 

 

 Vzh ľadom na to, že sme rozhodli o všetkých 

pozmeňujúcich a dopl ňujúcich návrhoch, dávam hlasova ť o 

programe ako celku .  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili program a budeme pod ľa 

neho rokova ť. 
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 Teraz prosím o vaše krátke rozhodnutie o takej 

procedurálnej veci.  

 V Rokovacom poriadku máme napísané, že každý de ň o 

16.00 h sa zaradí hodina otázok; to znamená vystúpe nia 

občanov. Mám prihlásenú jednu re ční čku, ktorá by chcela 

vystúpi ť v diskusii. A môžem to urobi ť tak, že ju tak 

povediac zaradím v rámci tej pôvodne plánovanej hod iny, 

ktorú ako viem sme si minule vysvet ľovali, že by ste si 

mysleli že má by ť len vo štvrtok; teda v ten riadny 

rokovací de ň zastupite ľstva. Ale nemáme to takto upravené 

v Rokovacom poriadku. Tam to vyzerá tak, ako keby v ždy ke ď 

zastupite ľstvo rokuje, tak o 16.00 h je vyhradený čas pre 

vystúpenie.  

 

 Čiže, ak neschválite to vystúpenie, ja som pani 

Dorotu Šimekovú informoval, že môže vystúpi ť zajtra, 

pretože ten priestor zajtra vytvorený samozrejme bu de. Ak 

ho schválite, tak ja dám priestor pre to, aby vystú pila v 

3-minútovom vystúpení a potom budeme pokra čova ť prvým 

bodom programu a všetkým tým ďalším.  

 

 Čiže prosím, pýtam sa, kto z vás súhlasí s tým, aby 

pani Dorota Šimeková, ktorá bola prihlásená v rámci  toho 

bodu, hodina alebo teda pol hodina pre vystúpenia o bčanov, 

aby mohla vystúpi ť v našom rokovaní.  

 (Poznámka.) 

 Môže sa, prezentujte sa a hlasujte; urobme to možn o 

jednoduchšie takto, aby sme rozhodli a nebolo to 

spochybnite ľné.  

 Čiže prosím, prezentujte sa a hlasujte o vystúpení 

pani Doroty Šimekovej.  
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Pani Šimeková, môžte prís ť sem k nám, pretože vyzerá, 

že poslanci podporili vašu žiados ť. Máte priestor, tak ako 

to náš Rokovací poriadok umož ňuje na 3-minútové 

vystúpenie, tak ako som vás informoval.  

 Nech sa vám pá či, tam máme mikrofón, čiže môžete 

prís ť a využi ť to, že tridsa ťsedem poslancov z 

tridsa ťsedem prítomných odsúhlasilo, že sa im môžete 

prihovori ť.  

 Nech sa vám pá či. 

 

 

OBČIANKA: Dorota  Š i m e k o v á  

 Ďakujem za túto možnos ť, že verejne môžem vystúpi ť vo 

veci, ktorá ma už 4 roky trápi. Ide o otázku erotic kého 

salónu v Sade Janka Krá ľa a podobných; aj sa to teraz 

množí ako huby po daždi iných závadných prevádzok.  

 

 My sme ako Iniciatíva - Vrá ťme dôstojnos ť Sadu Janka 

Krá ľa dali vypracova ť právnu analýzu, s ktorou by som vás 

chcela ve ľmi stru čne oboznámi ť, aby ste mali ako podnet na 

zamyslenie a možnos ť konkrétneho riešenia.  

 

 Budem citova ť z tej právnej analýzy, ktorú budete ma ť 

k dispozícii na mestskej časti v Petržalke a aj cez vášho 

poslanca pána Olivera Kríža, ktorý je hovorcom naše j 

Iniciatívy sa môžete k tomu potom dosta ť.  

 

 Navrhované riešenia: Všetky riešenia, ktoré 

prichádzajú, citujem, hej; všetky riešenia, ktoré 

prichádzajú do úvahy v súvislosti so zamedzením 

prevádzkovania erotického salónu v Sade Janka Krá ľa, ako 
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aj iných nežiaducich obdobných činností, musia vzh ľadom na 

absentujúcu relevantnú právnu úpravu smerova ť k zmene 

príslušných právnych predpisov, platných na území 

Slovenskej republiky a možno ich definova ť nasledovne. Ide 

o zmeny živnostenského zákona, zmeny zákona o ochra ne 

pamiatkového fondu a zmeny zákona o ochrane prírody  a 

krajiny. On potom ďalej rozvádza tieto jednotlivé zmeny 

detailne, čo si budete môc ť, ak budete ma ť záujem, 

pre číta ť. 

 

 Ja len už krátko spomeniem záver tohto jeho 

pojednávania:  

 Navrhované riešenia odrážajú všeobecný záujem o 

obmedzenie činnosti existujúcich prevádzok poskytovate ľa 

erotických služieb v Sade Janka Krá ľa v Petržalke, ako aj 

na iných miestach, ktoré sú pod ľa obyvate ľov mestskej 

časti resp. orgánov samosprávy pre tieto prevádzky 

nevhodné. 

 

 Je potrebné chápa ť navrhované úpravy ako podnet na 

verejnú diskusiu a ako možný podklad pre legislatív ny 

proces zákonných zmien. Je možné o čakáva ť námietky 

dotknutých subjektov, ktorých obsahom budú ich "zma rené 

investície" smerom do budúcnosti. A budú argumentov ať 

protiústavnos ťou tohto ustanovenia z dôvodu jeho 

retroaktivity.  

 

 V prípade vyššie uvedených námietok je potrebné 

poukazova ť na ich neexistenciu verejného záujmu o (gong); 

to je akože koniec, už sú tri minúty? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani Šimeková, obávam sa, že môžete dokon či ť to 

vystúpenie ale len d jednou, dvoma vetami, pretože tento 

signál znamená 3 minúty. 

 

 

OBČIANKA: Dorota  Š i m e k o v á  

 Dobre, dokon čím. Čiže tieto legislatívne návrhy sú 

predmetom, ktoré sú predmetom tohto návrhu. Predsta vujú 

verejný záujem najmä z h ľadiska morálneho, etického a 

kultúrneho, ktorý si vyžaduje ich prijatie.  

 

 A na mieste je argumentova ť platnou judikatúrou 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá bola p rijatá 

29. júna 2010 v zmysle ktorej ide v tomto prípade o  tzv. 

nepravú retroaktivitu, ktorá je právnym poriadkom 

Slovenskej republiky dovolená. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie.  

 Vážené kolegyne a kolegovia, vraciame sa teraz do 

programu, ktorý sme pred chví ľou schválili. 

 

 

 

BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 8. 201 2.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladá pán riadite ľ Gajarský, ktorý ho 

predkladá tak ako ma informoval bez úvodného slova.   

 Dávam teda priestor pre vás.  

 Nech sa pá či, aby ste sa vyjadrili k materiálu pod 

bodom číslo 1. 

 Pán poslanec Fiala sa hlási; nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa krátko zmienil k 

uzneseniu číslo 394; jedná sa o štatistické zis ťovanie v 

OLO. Konštatujete, že tá úloha je splnená, bol pred ložený 

materiál, ku ktorému sa ale ani poslanci, ani prísl ušná 

komisia nedostali. To znamená, že ak malo to smerov ať k 

novému návrhu všeobecne záväzného nariadenia, pod ľa mne 

dostupných informácií neviem že či sa bude pokra čova ť v 

tomto všeobecne záväznom nariadení, ale môj úmysel bol 

vtedy, aby sme aj objektivizovali tie údaje, ktoré tam OLO 

vykazovalo.  

 

 To znamená tie údaje, ktoré neviem istotne či 

namerali, tak by ma naozaj zaujímali. Takže ak exis tuje 

tento materiál, prosím, aby bol minimálne predložen ý do 

príslušnej komisie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Pán riadite ľ, to si pozna číte vy, 

pretože do komisie životného prostredia predložíme 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

38 

materiál, ktorý napísal pán riadite ľ Áchymský. Je to vážna 

diskusia, pretože nás čaká pravdepodobne zmena všeobecne 

záväzného nariadenia o výške poplatku, nielen tá fo rmálna 

ktorú pripravujeme, pretože nám to ukladá zákon.  

 

 Tá zmena, ktorú vy máte na mysli, pán poslanec, a aj 

ja, je vážnejšia. Diskusia o tom, aký systém zberu,  aké 

poplatky, ko ľko za ktorú nádobu, a podobne; tam smerovala 

tá požiadavka ktorú sme spracovali.  

 A o materiáli je pravda, že komisia nerokovala a m ala 

by by ť o ňom informovaná. 

 

 Čiže ja požiadam pána riadite ľa Áchymského, aby 

prišiel ten materiál osobne predloži ť, pretože spracovával 

tú požiadavku on a vyžaduje si to diskusiu. Najprv medzi 

nami a potom akési usmernenie aj z vašej strany, že  ako 

uvažujete vlastne o možných úpravách toho VZN.  

 

 Nás sa tá úprava týka najmä z poh ľadu separovaného 

zberu, ktorý vlastne nemáme v poplatkoch vôbec upra vený 

ako keby sme ho vykonávali pre ob čanov zadarmo. Pri čom 

separovaný zber v čase, ke ď sa prijímalo všeobecne záväzné 

nariadenie, tvoril 5 % manipulácie s odpadom, dnes tvorí 

25 %. A stále ho robíme akože zadarmo. Viete, že za darmo 

sa asi ni č urobi ť nedá, najmä v oblasti manipulácie alebo 

likvidácie odpadu, a narábania s ním.  

  

 Čiže čaká nás diskusia, ako toto zahrnú ť vlastne do 

našich predpisov. A tá diskusia by mala za čať v  komisii; 

súhlasím s pánom poslancom Fialom.   

 Pán poslanec Len č, nech sa pá či. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  

 Ja by som sa rád venoval uzneseniu 411/2011, ktoré  

bolo prijaté, ke ď sa prerokovávala správa o základných 

umeleckých školách a centrách vo ľného času a o výchovno-

vzdelávacej činnosti. Vtedy vás zastupite ľstvo poverilo 

rokova ť so starostom mestskej časti Bratislava - Ružinov o 

hľadaní riešenia umiestni ť Základnú umeleckú školu 

Exnárova 6 do vhodného objektu, ktorý má mestská časť 

Ružinov v správe. 

 

 Toto uznesenie je vyhodnotené ako splnené. Ak by s om 

sa na to tak nejako extenzívne pozrel, tak možno že  ak ste 

rokovali teda so starostom Ružinova, tak naozaj je 

splnené. M ňa skôr zaujíma, aký je výsledok tohto rokovania 

a či to teda pohlo nejako veci dopredu, lebo píše sa t am, 

že zatia ľ teda ni č. A zaujíma ma, že čo? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, myslím, že to nie je úplne presne 

napísané. Uznesenie je formálne splnené v tom, že s me sa 

stretli, hovorili sme o tom. Tú informáciu samozrej me môže 

podať aj pán starosta, pretože sme zatia ľ skonštatovali, 

že máme na veci rozdielny názor.  

 

 Ja mám petíciu rodi čov, ktorí žiadajú, aby sme 

riešili priestory základnej umeleckej školy ktorú m áme na 

Exnárovej na Exnárovej, kde ale sme prenajali pries tory 

pre Materskú školu na Bancíkovej. Tá materská škola  
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využíva dvor, proste cíti sa v tom priestore komfor tne z 

hľadiska toho čo poskytuje pre deti. H ľadali sme spolu 

riešenie. To musím poveda ť, že sme sa vážne nad tým 

zamýšľali, ale nemáme ho.  

 

 Čiže ja vám dnes neviem poveda ť, že už máme nie čo 

hotové. Nás tla čí termín toho nájmu; to viete, že ten je 

len do júna budúceho roku. Čiže my musíme pokra čova ť v tom 

rokovaní, a tam sme skon čili s pánom starostom, že sme 

skonštatovali, že máme na vec iný názor. A v tej té me 

musíme pokra čova ť, či to bude predmetom uznesenia 

zastupite ľstva alebo nebude.  

 

 Viem, že vy ako predseda školskej komisie sa o tie  

veci mimoriadne zaujímate, a pod ľa mňa je to správne, lebo 

nás to tla čí k tomu, aby sme to riešenie našli a 

predložili poslancom. Čiže nechcem teraz unáhlene hovori ť, 

že bude to tak alebo tak, lebo nemáme to ešte dohod nuté s 

pánom starostom.  

 Čiže tak odpovedám na vašu otázku.  

 K tomu faktické poznámky majú traja poslanci: Je t o 

pán poslanec Drozd, pán poslanec Len č a pán poslanec 

Pekár. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ja som v 

rade školy, na základnej umeleckej škole, a mali sm e teraz 

stretnutie, kde sa konštatovalo, že rodi čia v zastúpení 

člena rady, ktorý je tam za rodi čov, oslovili pána 

poslanca Pekára, žiadali od neho ur čité odpovede do 15. 

9., žia ľ, odpovede nedostali. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Rád to po čujem z 

vašich úst, teda že naozaj sa v tom bude pokra čova ť, lebo 

aj tá zmluva myslím že tam bola na rok uzavretá a b ude to 

treba nejakým spôsobom vyrieši ť.  

 Takže som rád, že tým, že sa odškrtne toto uznesen ie 

ako splnené, že sa v tom teda bude ešte ďalej pokra čova ť. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne, pán poslanec.  

 Pán poslanec Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Áno, rokovanie sa 

uskuto čnilo. Sú nejaké alternatívne riešenia, ktoré som 

veľmi zvedavý či budú akceptované, či už vami, pani 

riadite ľkou základnej umeleckej školy, a teda dúfam, že 

bude to podporené aj vä čšinou v mestskom zastupite ľstve.  

 

 Ja som za spôsob riešenia na mieste. O tomto liste  

viem, je najlepšie ke ď navštívim radu školy základnej 

umeleckej školy, porozprávame sa. A je pravda, že 

zástupcovia rady základnej umeleckej školy prišli n a 
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rokovanie so mnou, tam sme sa, žia ľ, nedohodli. Chyba sa 

stala v minulosti, ke ď bola zverená celá budova základnej 

umeleckej školy. Dá sa aj toto rieši ť tak, aby tá budova 

bola na magistráte a dohodli sme sa, aby tá matersk á škola 

mohla existova ť ďalej v týchto priestoroch. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa už nikto k bodu číslo 1 nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 

uznesenie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako je 

predkladate ľom písomne predložený. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

1. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  
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BOD 2:  

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

Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, parc. č. 364 a parc. č. 

363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2, ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odovzdám slovo pánovi riadite ľovi magistrátu, aj ke ď 

ste sa s ním už viacerí stretli, je to jeho prvé 

vystúpenie na zastupite ľstve. 

 Takže vám oficiálne predstavujem Mgr. Rastislava 

Gajarského; normálne som zaváhal, že či je to naozaj tak, 

ja mu hovorím Ras ťo ke ď tak neformálne diskutujeme a 

riešime problémy; pána riadite ľa Mgr. Rastislava 

Gajarského, riadite ľa magistrátu a odovzdávam mu slovo na 

uvedenie materiálu pod bodom číslo 2. Nech sa pá či, pán 

riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem. Rád by som predložil na rokovanie mestského  

zastupite ľstva bod číslo 2.  

 Ide o návrh na predaj nehnute ľností v katastrálnom 

území Staré Mesto.  V podstate vyjadrenia finan čnej 

komisie; k tomu by som sa rád vyjadril, že navrhova ná suma 

v tomto prípade je 160 Eur/m2 s tým, že finan čná komisia 

navrhuje zvýši ť túto predajnú cenu pozemku z týchto 160 

Eur/m2 na 200 Eur/m2.  
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 Po finan čnej komisii sme následne vyvolali stretnutie  

s potenciálnymi kupujúcimi. Tí vyjadrili také negat ívne 

stanovisko k tomuto, takže nechal by som o tom roko vať. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže je spracovaný návrh a predložený je za cenu 160 , 

komisia finan čná na svojom rokovaní odporú ča, aby sme 

zvýšili cenu na 200 s tým ale, že riadite ľ si to zatia ľ 

neosvojil a predložil materiál v pôvodnom znení. 

  

 Otváram diskusiu k bodu číslo 2 s tým, že vás chcem 

informova ť, že sa k tomuto bodu prihlásila pani Katarína 

Šimonči čová. Takže ke ď vystúpia poslanci, potom dám 

hlasova ť o tom, či súhlasíte aby vystúpila k tomuto bodu v 

rámci diskusie aj ona.  

 Hlási sa, prosím, niekto do diskusie z poslancov?  

 Ak nie, pýtam sa, či súhlasíte s vystúpením pani 

Kataríny Šimon či čovej k bodu číslo 2? 

 Prosím, aby ste to riešili zdvihnutím ruky. 

 (Hlasovanie.) 

 Áno, konštatujem, že je to jasná vä čšina.  

 Pani Šimon či čová má slovo. 

 Nech sa vám pá či, máte priestor na 3-minútové 

vystúpenie. 

 

 

OBČIANKA: Ing. Katarína  Š i m o n č i č o v á 

 Dobrý de ň prajem. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán riadit eľ 

magistrátu, ja sa ospravedl ňujem, že vám vstupujem do 
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vašej premiéry, ale musím doda ť k bodu číslo 2 informáciu, 

ktorá sa tu nenachádza.  

 

 V roku 2005 požiadal Paming o výrub orecha 

krá ľovského, ktorý rástol na tom mieste kde sú teraz 

vybudované v podzemí šatne a ďalšie zariadenia pre 

účinkujúcich v kostole Klarisky. Za povolený výrub bo la 

uložená náhradná výsadba Pamingu, a to o jeden javo r 

mlie čny a 2 celtisy, ktoré jeden z nich mal by ť vysadený 

na tom pozemku v tom, ktoré teraz predávate. Táto 

informácia sa tu nenachádza.  

 

 Akurát sa len uvádza to, že Paming ešte má pred 

sebou, má vykona ť sadové úpravy a ďalšie stavby, ktoré 

zatia ľ nevykonal. Že sa s kupujúcimi dohodol Paming, že 

tieto práce už nemusí vykona ť. 

 

 Ja len chcem upozorni ť na procesnú nesprávnos ť. Ak je 

uložená povinnos ť vysadi ť stromy, nesta čí ke ď sa dohodne 

kupujúci s predávajúcim, o tom môže rozhodnú ť mestská časť 

Staré Mesto. Dnes som sa pýtala mestskej časti, zatia ľ 

žiadnu žiados ť o zmenu rozhodnutia nedostala, takže k 

tomuto nedošlo.  

 

 A o tom, či sa tá výsadba uskuto ční alebo nie, 

mestské zastupite ľstvo rozhodova ť nemôže.  

 

 A to, že sa tam pravdepodobne nevysadil žiaden str om, 

ktorý sa tam mal vysadi ť, potvrdzuje aj stanovisko 

oddelenia mestskej zelene, ktoré, ktoré je ve ľmi zvláštne. 

Ale ono to je vä čšia tematika, alebo širšia, o ktorej by 

bolo treba asi samostatne hovori ť.  
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 Ja len tuto teraz spomeniem, oddelenie mestskej 

zelene hovorí, že pozemky v sú časnosti sú  bez pravidelnej 

údržby, čo je nedodržanie zákona o ochrane prírody a 

krajiny, pretože vlastník pozemku, na ktorom sa nac hádzajú 

dreviny je povinný sa o ňu stara ť, ošetrova ť a udržiava ť. 

Ale ďakujem pekne za to, že priznávajú, že nedodržiavajú  

zákon.  

 

 A ešte okrem toho píšu, že tam teda nie je ni č 

vysadené, pretože sa tam nenachádzajú žiadne stromy  

kultúrne, vedecké, ekologické, krajinotvorne alebo 

esteticky mimoriadne významné. Acerplatan je takýmt o 

stromom, čiže on sa tam nenachádza. To znamená, že ešte 

nedošlo k uskuto čneniu náhradnej výsadby. 

 

 Preto prosím, aby sa toto zobralo na vedomie, že o  

tom či Paming vysadí alebo nevysadí musí rozhodnú ť mestská 

časť Staré Mesto, nemôžete o tom rozhodnú ť vy. Nemá to, 

samozrejme, pod ľa mňa vplyv na to, či sa predajú alebo 

nepredajú pozemky. Len túto informáciu som si považ ovala 

za povinnos ť vám oznámi ť, že táto tu chýba v tomto 

materiáli, ktorý máte. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. 

 Pýtam sa, vážených pánov poslancov alebo poslanký ň, 

či majú záujem vystúpi ť v diskusii? 

 Ke ďže sa nikto nehlási, dávam priestor pre návrhovú 

komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predkladate ľom písomne predložený.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 

2. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťštyri hlasovalo za, pä ť bolo proti, šiesti sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme nezískali alebo teda nebolo 

prijaté platné uznesenie, pretože vyžaduje trojpäti novú 

väčšinu všetkých poslancov, t.j. dvadsa ťsedem. Ke ďže 

hlasovalo za iba dvadsa ťštyri poslancov, konštatujem, že 

uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa pred ĺženia platnosti Zmluvy o nájme o 

budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení 

Dodatku č. 08-94-1226-02-01. Dodatku č. 08-94-1226-02-02 a 

Dodatku č. 08-94-1226-02-03 - Mestský parkovací systém, 

s.r.o.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Predkladám bod číslo 3 na rokovanie 

mestského zastupite ľstva ako prípad osobitného zrete ľa, 

týkajúci sa pred ĺženia doby platnosti nájomnej zmluvy 

medzi Hlavným mestom Bratislavou a Mestským parkova cím 

systémom. Je to na dobu ur čitú, od 1. októbra 2012 do 31. 

januára 2013. Predkladáme ho v dvoch variantoch. 

 

 Finan čná komisia schválila alternatívu B.  

 Komisia dopravy schválila alternatívu B s doplnkom : s 

výpovednou lehotou 3 mesiace.  

 A mestská rada odporú ča schváli ť alternatívu A.  

 Stanovisko starostky, pani starostky je, že súhlas í 

za predpokladu, že predmetné pozemky a stavba budú využité 

v súlade s funk čným využitím a platnou reguláciou.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne a poslanci, ja k tomu pridám ešt e 

dve vety, lebo toto je mimoriadne vážny materiál, k torý 

prichádza tak povediac na poslednú chví ľu na naše 

rokovanie. My sme ho predkladali už v júni, vtedy z  vašej 

strany nebola vô ľa podpori ť pred ĺženie zmluvy pre Mestský 

parkovací systém.  

 

 Ke ďže sme to vtedy stiahli z programu, tak sme o tom 

nerokovali.  

 A dnes sme v situácii že v pondelok tá zmluva, res p. 

v nede ľu tá zmluva vyprší.  
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 Keby sme ni č dnes neschválili alebo povedali, že to 

ideme robi ť sami v zmysle alternatívy B, znamenalo by to, 

že do pondelka má mesto zariadi ť vlastne menežovanie asi 

900 parkovacích miest, čo od dnes do pondelka si celkom 

neviem predstavi ť.  

 

 Preto sa mi zdalo skôr riešením to čo navrhla mestská 

rada, aby sme podporili alternatívu A, pred ĺžili tú 

zmluvu, hoci sa ani nám samotným na meste nepá či o 4 

mesiace. To znamená 3 mesiace 3 mesiace tohto roku a 

mesiac z roku budúceho s výnimkou námestia Franza L iszta, 

to znamená bývalého Predstani čného námestia, kde sa má 

rieši ť investi čný projekt; tam to vieme zmenežova ť my. Ale 

tie ostatné veci aby bežali, aby ľudia sa mohli spo ľahnúť 

že to čo doteraz fungovalo funguje, lebo nahradi ť to iným 

fungovaním, ktoré bude ma ť v rukách mesto, môžme za 4 

mesiace ale nie za 4 dní.  

 

 Čiže preto by som ja vás chcel ve ľmi pekne poprosi ť o 

podporu materiálu v znení alternatívy A, tak ako to  

odporu čila mestská rada, kde sme o tom dlhšie diskutovali.   

 

 A nakoniec to bola aj zhoda starostov, aj za podpo ry 

pani starostky Rosovej ako starostky Starého Mesta,  kde 

spolo čnos ť BPS, ktorá tam je aktívna a s ktorou majú 

problémy, vykonáva služby pre obyvate ľov. 

 

 V prípade, že by sme tento nájom neschválili, tak by 

sme mali problémy ako to z tej BPS prenies ť na mesto a 

všetko zabezpe či ť k spokojnosti obyvate ľov. 
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 Čiže moje odporú čanie pridávam po tej diskusii, ktorú 

zhrnul pán riadite ľ. Prosím pekne o podporu alternatívy 

číslo A; naozaj môže nasta ť chaos ak ni č neurobíme. Ak by 

sme išli na B, ten chaos môže nasta ť takisto. Čiže mali by 

sme dnes prija ť riešenie. Neschválenie toho materiálu pre 

nás znamená, že nevieme vlastne pokra čova ť. A znamenalo by 

to, alebo malo by to ve ľké dopady aj na život najmä v 

Starom Meste.  

 To ľko do úvodného slova. 

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Šovčík ako prvý. 

 

 

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

 Ja tiež chcem apelova ť, vážené zastupite ľstvo, aby 

sme pred ĺžili zmluvu do 31. januára 2013; preto do konca 

januára, aby to tiež nebolo ku koncu roka. Chcem vá s 

požiada ť, aby sme tento výsledok nejakého rozumného 

kompromisu podporili, pretože naozaj pokia ľ by tá zmluva 

30. 9. prestala plati ť spôsobilo to dos ť významný chaos v 

parkovaní na území mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto. Tieto 4 mesiace nám dajú presne ten potrebný  čas, 

aby sme všetky s tým súvisiace náležitostí uchopili  a dali 

do poriadku.  

 Čiže ja ako zástupca Starého Mesta v tomto 

zastupite ľstve vás chcem poprosi ť o pred ĺženie zmluvy do 

konca januára.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Pani poslanky ňa Farkašovská.  

 

 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ: 

 Dá sa súhlasi ť, pán primátor, s tým, že za 4 dní sa 

táto situácia asi vyrieši ť nedá.  

 Ale ja sa pýtam, čo sa dialo za uplynulé 3 mesiace? 

Ak dobre rátam, júl, august a september, to ľko uplynulo 

odkedy sme tento materiál neschválili v predchádzaj úcom 

zastupite ľstve.  

 A že aká je garancia, ke ď sme za 3 mesiace neurobili 

ni č, aby sme teraz 4 dní nemali zásadný problém, že ni ečo 

za tie najbližšie 4 prípadne aj 5 mesiacov urobíme?  

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, máme za tie 3 mesiace za sebou 

právnu analýzu, čiže my dnes vieme ako budeme postupova ť 

od februára budúceho roku. Máme za sebou diskusiu o  tom, 

akým spôsobom rieši ť parkovanie; nakoniec o tom ešte na 

tomto zastupite ľstve bude re č.  

 

 A myslím si, že sme vykonali kroky, ktoré smerujú k 

tomu, že od vás sme dostali v júni jasný signál, 

nerokovalo sa o tom, čiže on bol len ústne tlmo čený, že si 

myslíte, že túto činnos ť nemá vykonáva ť Mestský parkovací 

systém. My si to myslíme v tejto chvíli tiež, ale v zhľadom 

na ten krátky čas to nevieme zabezpe či ť tak, aby sme to od 

dnes do pondelka vedeli plne zobra ť do svojich rúk.  
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 Vyhlasujem tu verejne, že do januára, teda do 1. 

februára to zvládneme. Máme k tomu pripravené podkl ady a 

urobíme kroky, aby sme nespôsobili chaos, ale vedel i 

situáciu zabezpe či ť tak, aby mohla by ť vä čším prínosom pre 

mesto než to šlo cez našu dcérsku organizáciu Mests ký 

parkovací systém, s.r.o. 

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja sa chcem spýta ť, že či nie je 

administratívne menej náro čné pred ĺži ť tú zmluvu až do 

konca marca, ke ďže od 1. 4. je zatia ľ naplánované 

spustenie parkovacej politiky?  

 Aby sme tam nemali dva mesiace nie čo iné; teda preto 

si to chcem necha ť nejako vysvetli ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Priznám sa, že aj o tom sme nejako hovorili. My sm e 

zvažovali aj to, že vzh ľadom na nábeh tej novej parkovacej 

politiky sa možno stane to, že ešte od januára pret o, aby 

sme prechodné obdobie neriešili úplne iným režimom,  to 

urobíme ešte raz.  

 Aj taká diskusia bola na mestskej rade, navrhla to  

pani starostka Rosová, ale mne sa zdá, že mali by s me mať 

istý časový tlak na nás, aby sme tie veci naozaj vedeli 

pripravi ť v zmysle otázky pani poslankyne Farkašovskej. 

Čiže nebojím sa toho. 
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 Je pravda, že časť týchto miest sú vyhradené miesta. 

My v budúcnosti pod ľa parkovacej politiky s vyhradeným 

parkovaním v takomto znení, ako to teraz máme urobe né, 

nepočítame. A to nabehne naozaj až od nejakého apríla, 

mája budúceho roku pokia ľ to dnes schválime; teda zajtra 

schválime. Takže tú časovú súladnos ť tam treba h ľadať. Ale 

myslím si, že ju vieme zabezpe či ť tak, aby sme to mali v 

rukách my ako mesto a mohli potom s tými miestami n arába ť 

priamo my. Čiže už nie naša organizácia.    

 

 Čiže mne sa ten január zdá dobre zvolený na to, aby 

sme si veci pripravili a vedeli ich menežova ť silami 

hlavného mesta. To ľko odpove ď na vašu otázku. 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja by som nadviazal na pána Uhlera. On ako predsed a 

komisie, mal som pocit že v tom jeho príspevku tiež  

zaznela otázka, čo teda bude od toho januára ak sme mali 

dcérsku spolo čnos ť, ako si ju nazval pán primátor, kto 

bude potom riadi ť parkovaciu politiku?  

 

 A týmto nechcem poveda ť, že by som mal chu ť zachova ť 

terajší status quo.  

 Naozaj, najradšej by som, najradšej by som bol, ab y 

tá zmluva skon čila už teraz. Ale chápem tie praktické 

ohľady. Bolo by dobré poslancom pár vetami poveda ť, čo ich 

čaká, ktoré oddelenie, alebo akým spôsobom bude preb ieha ť 

organizácia činnosti, ktoré činností zostanú, ktoré 

Bratislavská parkovacia služba vykonávala?  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Musím poveda ť, že riadenie parkovacej politiky to 

ur čite zatia ľ nerobil Mestský parkovací systém. Snažil sa 

o prípravu niektorých koncep čných dokumentov, ale tie sa 

nedostali ku realizácii. Boli schválené aj v minulo m 

volebnom období dokumenty, ktoré pochádzali z Mests kého 

parkovacieho systému. Ale to, o čom sa bavíme je to, že 

Mestský parkovací systém ako organizácia mal od mes ta 

prenajaté parkoviská a tie ďalej prenajímal. 

 

 A my sme zistili, že veci, ktoré prenajímame my 

priamo ako mesto, prenajímame omnoho efektívnejšie,  

výnosnejšie a vä čší zisk to pre mesto znamená. Preto som 

aj ja stotožnený s tým názorom, ktorý prezentovali 

poslanci v júni, ktorí si myslia, že by sa to ďalej nemalo 

robi ť cez Mestský parkovací systém a že by to malo robi ť 

mesto priamo a získa ť z toho vä čší výnos, alebo vä čší 

výnos než to bolo schopné robi ť doteraz.  

 

 A odpovedám na to, že to bude robi ť tá časť 

magistrátu, ktorá zodpovedá za oblas ť dopravy. Sú tam 

ľudia, ktorí sa tomu venovali v tých uplynulých troc h 

mesiacoch a tvrdia, že to budú schopní zabezpe či ť a 

vstúpi ť do niektorých zmlúv a teda nastavi ť ich 

výhodnejšie pre mesto Bratislava.  

 Takže taká odpove ď na vašu otázku, pán poslanec.  

 

 Ke ďže sa nikto už k bodu 3 nehlási, chcem vás ve ľmi 

pekne poprosi ť, aby ste pristúpili ku hlasovaniu s tým, že 

návrh uvedie samozrejme návrhová komisia. Nech sa p áči. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predkladate ľom písomne predložené, variant A.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže hlasujeme najprv o alternatíve A. Ďakujem pekne 

za váš návrh.  

 Prosím ešte raz o podporu z vašej strany.  

 Vyžaduje si to trojpätinové hlasovanie, teda tri 

pätiny prítomných. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Tri pätiny 

všetkých, prepá čte. Tri pätiny všetkých. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť hlasovalo za, nikto proti, traja sa 

zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie za čo 

vám ve ľmi pekne ďakujem.  

 Otváram rokovanie o bode číslo 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Klobu čníckej 

2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spolo čnosti 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, s.r.o., so 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, prosím o krátke uvedenie. Nech sa pá či, 

máte slovo. 

 

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

 Ďakujem. Je to ďalší prípad hodný osobitného zrete ľa, 

týkajúci sa nájmu nebytových priestorov na Klobu čníckej. 

Ide o Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu. Ná jom by 

sa uzatváral na dobu neur čitú s nájomným vo výške 0,50 

Eur/m2/rok. 

 

 Čo sa týka stanovísk, finan čná komisia odporú ča 

schváli ť.  

 Takisto komisia kultúry a ochrany kultúrnych 

pamiatok.  

 Mestská rada mám poznámku, že neprijala toto 

uznesenie. Takže nechám o tomto rokova ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa vám pá či, vyjadríte sa prosím, k bodu číslo 

4.  

 Nikto sa nehlási.  

 Prosím, návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:     

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 4. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov parc. č. 7962/2, 7963/1, 

7963/2 a stavby so súp. č. 2892 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, na Mýtnej ul. 33, ob čianskemu združeniu VAGUS so 

sídlom v Bratislave . 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Nech sa pá či, pán riadite ľ, máte priestor na uvedenie 

materiálu. A potom otvorím diskusiu. 

 

 

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

 Ďakujem. Tento nájom sa týka zriadenia nízkoprahovéh o 

denného centra pre ľudí bez domova. Ide o nájom na dobu 

ur čitú, na 10 rokov, za symbolické 1,- Eur ro čne.  

 Finan čná komisia odporú ča tento návrh schváli ť za 

podmienky súhlasu starostky.  
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 Pani starostka Starého Mesta dala ústny súhlas.  

 Mestská rada tiež odporú ča schváli ť. 

 Jedine sociálna komisia neprijala toto uznesenie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o citlivý materiál, pretože 

hovoríme o nízkoprahovom zariadení pre bezdomovcov,  ktoré 

má prevádzkova ť ob čianske združenie VAGUS. Má to by ť v 

strede mesta. Viacerí sa pýtajú, že pre čo práve tam, pre čo 

nie niekde na okraji?  

 

 Tá odpove ď je taká, že pracova ť s bezdomovcami tam, 

kde žijú. To je vlastne odpove ď. S tým, že viem, že na to 

sú rozdielne názory a zaznejú ur čite v našej diskusii. 

Máme prihlásených 3 poslancov, dvaja zástupcovia 

občianskeho združenia sa tiež hlásia do diskusie, poki aľ 

budete ma ť záujem po čuť ich názor, dám im priestor.  

 

 Chcem vás len informova ť, že v pondelok sa 

uskuto čnilo stretnutie s obyvate ľmi v dotknutej lokalite, 

kde tiež dostanete informáciu aké boli stanoviská o bčanov, 

ktorí zásadné výhrady vo či tomu nemali. Žia ľ, sa na tom 

stretnutí nezú častnil ani jeden zástupca nášho mestského 

zastupite ľstva, čiže tú informáciu budete ma ť skôr 

sprostredkovanú. 

 Otváram diskusiu. 

 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Borgu ľa, nech 

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

 Ešte predtým, než za čnem svoj diskusný príspevok, pán 

primátor keby ma niekto z magistrátu alebo od vás p ozval 

na takéto stretnutie, tak vám garantujem že som tam  od 

prvej minúty po poslednú. Ale, žia ľ, teraz až som sa 

dozvedel, že vôbec takéto stretnutie bolo.  

 

 Ale môj diskusný príspevok: 

 V prvom rade chcem deklarova ť podporu ob čianskemu 

združeniu VAGUS, lebo práca s bezdomovcami je záslu žná 

činnos ť. A ja si to ve ľmi vážim, že sa im niekto venuje, 

tejto sociálnej skupine, ktorá je vylú čená zo spolo čnosti, 

že s nimi niekto pracuje, a že im pomáha pri návrat e do 

štandardného života. 

 

 Na druhej strane však si myslím, že bezdomovcov tr eba 

prirodzenou cestou dostáva ť z centra mesta, a nie v centre 

mesta im budova ť základ ňu, aj ke ď síce je to širšie 

centrum mesta, ale už odtia ľto môžu húfne vyráža ť na 

potulky do centra mesta a tam ob ťažova ť obyvate ľov, 

turistov; na jednej strane.  

 

 Na druhej strane takéto zariadenie ur čite sa nepá či 

obyvate ľom. A teda moje informácie sú presne opa čné, že ja 

som s mnohými obyvate ľmi z Mýtnej ulice, zo Záhrebskej, a 

podobne, komunikoval. Vôbec sa im to nepá či, že nie čo 

takéto tam má by ť. Už sa im nepá či ani to, že na 

Račianskom mýte nejaký múdrland vymyslel rozdávanie st ravy  

zadarmo a oble čenia zadarmo. Vždy, ke ď sa tam takáto akcia 

deje, tak je tam neporiadok, mestská polícia s tým má 

problémy.  
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 Myslím si, že ob čianske združenie VAGUS treba 

podporova ť. Túto činnos ť, ktorú oni robia, si naozaj 

vážim, ale takáto činnos ť patrí na okraj, a chcem 

zdôrazni ť, industriálny okraj mesta. Nie medzi obytné 

domy, nie medzi ľudí, ale na industriálny okraj mesta.  

 

 Toto je prvý problém, pre čo mi vadí, že to chceme 

urobi ť v centre mesta. 

 Druhý problém, alebo druhé čo mi na tom vadí je 

hospodárenie s majetkom mesta. 

 

 My stále rozprávame o tom, že nemáme peniaze, 

nenap ĺňame kapitálový rozpo čet, nenap ĺňame bežný rozpo čet. 

Pýtam sa preto, pre čo tento majetok neprenajmeme, 

nepredáme? 

 

 Tretí problém, potrebujeme sociálne byty, sociálne  

bývanie. Potrebujeme byty pre reštituentov, ktorí b ývajú 

mnohokrát v katastrofálnych podmienkach. Pýtam sa, pre čo 

tento objekt nezrekonštruujeme a neposkytneme ho na  

sociálne bývanie? Pre čo nehájime záujmy našich obyvate ľov, 

ale hájime záujmy bezdomovcov?  

 

 Ja chápem, že s bezdomovcami treba pracova ť, ale pre 

mňa sú prvoradí naši obyvatelia. Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Ďalšia nasleduje pani poslanky ňa 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa k tomu chcela vyjadri ť 

ako predsední čka sociálnej komisie. Ako tu bolo spomenuté, 

sociálna komisia neodporu čila tento návrh. Bolo na to 

viacero dôvodov; samozrejme, nemá to ni č spolo čné s 

nedôverou v ob čianske združenie, a si uvedomuje celá 

komisia, samozrejme, že táto práca je mimoriadne dô ležitá. 

 

 My sme skonštatovali, že len idea krásna nesta čí, ale 

že tu nie je vyriešené financovanie. Myslíme si, že  toto 

občianske združenie nemá prostriedky, že ide na to odz adu. 

Nemá prostriedky na to, aby dokázalo túto budovu 

zrekonštruova ť do takého stavu, aby teda mohli tam 

prevádzkova ť tie činnosti, ktoré uviedli.  

 

 Máme s tým už ve ľmi zlé skúseností aj z minulosti, aj 

teraz máme prakticky na stole nevyriešený prípad, k edy sme 

tiež na podobný ú čel zverili budovu do nájmu neziskovej 

organizácií, ktorá sa stará o sociálne slabých a tí  dnes 

majú 90 tisícový dlh vo či štátu a nevieme si s nimi 

poradi ť. Tiež boli na za čiatku hlasy proti tomu, ale 

všetko sa to zvrtlo na tej otázke vlastne citovej a  tej 

potrebnosti tohto. A celý ten problém nám 4 roky vi sí nad 

hlavou a je ve ľmi vážny. A nevieme ešte ako dopadne, ako 

sa bude da ť vyrieši ť.     

 

 Preto my sme tak opatrne k tomu pristupovali a chc eli 

sme upozorni ť, že je celkom možné, že takýto problém 

stretol by aj nás. A sama som prekvapená, teda som počula, 

že ob čania proti tomu ni č nemali, lebo aj na komisii 
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zazneli názory, že ob čania z blízkosti nie sú za takéto 

riešenie.  

 

 Navyše už v minulosti bol záujem niektorých 

organizácií zriadi ť v centre mesta budovu pre bezdomovcov 

a bolo to striktne zamietnuté vtedajším zastupite ľstvom, 

aj teda s rôznymi argumentmi. A ja by som skorej, p otom z 

tohto dôvodu sa pýtam že, možno že by bolo bývalo v hodné 

túto budovu aspo ň ponúknu ť do nejakej takej kvázi sú ťaže, 

že by sa mohli uchádza ť o to aj iné ob čianske združenia, 

ktoré povedzme možno to financovanie by mali lepšie  

vyriešené ako, ako ob čianske združenie, ktoré teraz máme 

predložené a vzniklo len pred rokom.  

 

 Ja takisto by som sa bola zú častnila ve ľmi rada toho 

stretnutia, ale ani ja som o tom nevedela. To len t aká 

poznámka.  

 Takže to hádam nateraz len sta čí.  

  

 Ide o to, že by som bola ve ľmi rada, aby to 

neskon čilo o rok na tom, že nie sú financie, pretože viem 

a z kuloárnych informácií mám aj takú informáciu, ž e toto 

konkrétne ob čianske združenie už avizovalo, že chce robi ť 

zbierky v kostoloch, a podobne.  

 Takže predpokladám, že oni najprv chcú budovu a po tom 

budú h ľadať peniaze.  

 To je moja výpove ď celkovo. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Pán poslanec Šov čík. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Ke ď som prvýkrát po čul tento návrh, tak som si 

povedal a priori nie, pretože tam za rohom bývam. A  poviem 

úprimne, už kto by chcel ma ť bezdomovcov pod oknami?  

 

 Ale potom som si uvedomil, že to je presne ten spô sob 

myslenia, ktorý sem zavanul z minulých dôb, ke ď sme do 

zámkov ktoré sme predtým ukradli ich majite ľom vys ťahovali 

rôznych ľudí, ktorí boli iní ako sme my. A to nie preto, 

aby sme ten problém riešili, ale aby sme si ho dali  spred 

oči pre č. Toto je presne tá úvaha, ktorú som tuná po čul v 

tomto mestskom zastupite ľstve. 

 

 To, že máme bezdomovcov v Bratislave, a to že ich 

máme skoncentrovaných v centre Bratislavy je holý f akt. 

Oni sa dokonca stretávajú aj tam, v par číku na Záhrebskej, 

denno-denne tam popíjajú. Máme ich na Ra čianskom mýte, kde 

dostávajú jes ť. Proste sú tu, medzi nami. Sú to takisto 

ľudia, ktorí z akýchko ľvek dôvodov či už na základe 

nejakej psychiatrickej diagnózy, alebo z nejakého o sobného 

zúfalstva často krát nie vlastnou vinou sa dostali do tej 

situácie, do ktorej sa dostali.  

 

 A teraz je otázka, že či my ako komunita pred týmto 

problémom zavrieme o či tým spôsobom, že týchto ľudí 

vyvedieme niekde za mesto do nejakej industriálnej zóny, 

alebo sme naozaj ešte stále ľudia, ktorí dajme tomu nemajú 

problémy v ďaka nejakej psychiatrickej diagnóze, alebo z 

akýchko ľvek iných dôvodov. A pokúsime sa týmto ľuďom 

pomôcť tam kde sú formou, ako to navrhuje ob čianske 

združenie VAGUS. 
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 Naozaj, neviem sa vyjadri ť k financovaniu tohto 

projektu, lebo som sa s ním bližšie neoboznámil. Al e mám 

tendenciu, ako ob čan tohto mesta, ktorý možno má vä čšie 

možností ako oni samotní, nielen preto že som mests ký 

poslanec, ale aj preto, že môj život osobný je 

usporiadaný, tomuto projektu da ť šancu, aby sme tým ľuďom 

pomohli tam kde sú. Pretože ja si myslím, že to v k onečnom 

dôsledku ocenia aj samotní Bratislav čania. Pretože čo 

Bratislav čanov najviac ob ťažuje vo vz ťahu k bezdomovcom je 

to, že ich vyvážame niekde za mesto a oni potom tak í akí 

sú, zne čistení, často krát zne čistení vlastnými fekáliami   

nasadnú do mestskej hromadnej dopravy a cestujú do centra 

mesta. Toto ob ťažuje Bratislav čanov.  

 

 A toto je možno pre m ňa argument, pre čo som sa 

rozhodol tento projekt podpori ť, že toto je spôsob ako 

tomu zabráni ť. Lebo čo, najmeme si nejakú bezpe čnostnú 

službu, ktorá ich bude vyhadzova ť z tej dopravy, aby ňou 

necestovali a vyvezieme ich za mesto, aby sme ich n emali 

na o čiach? 

 

 Tak po ďme na to z iného konca. Po ďme skúsi ť týmto 

ľuďom pomôcť, možno nie že z nich budú úplne usporiadaní 

ľudia. Môžme za čať pracova ť tam na mieste s tou komunitou, 

možno že nejakým spôsobom budú pomáha ť pri nejakých 

verejných prácach v danej lokalite. Ale prosím, 

nezatvárajme pred týmto problémom o či my, ktorí ho môžeme 

vyrieši ť, ktorí môžme pomôc ť vyrieši ť tento problém.   

 

 Prosím, ja o čakávam, že jednoducho v dnešnej dobe sa 

budeme k týmto problémom stava ť iným spôsobom ako to bolo 
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v minulých dobách, kde opakujem, akýko ľvek problém, sme 

vyviezli niekde na nejaký zámok na okraj dediny, le n aby 

sme to nemali na o čiach. Nech sú tam odseparovaní od 

všetkých ostatných, uzatvorení sami medzi sebou.   

 

 Ja si myslím, že dozrel čas na Slovensku, aby sme 

začali aj takéto problémy komunity rieši ť spôsobom tým, že 

my ktorí tu možnos ť máme, týmto ľuďom dáme pomocnú ruku.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktické poznámky na vaše vystúpenie pán poslanec 

Borgu ľa. 

 

 

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

 Pán poslanec, nikto pred týmto problémom nezatvára  

oči. Áno, je to tu. Mnohokrát sú za tým ohromné ľudské 

tragédie, ktoré nás všetkých mrzia.  

 

 Ešte raz opakujem: Ja osobne si vážim prácu 

občianskeho združenia VAGUS. Ty si vo svojom diskusnom  

príspevku povedal, že oni sú na Ra čianskom mýte, oni sú v 

par číku na Záhrebskej. My ich odtia ľ prirodzenou cestou, 

nie násilnou, prirodzenou cestou tým, že im ponúkne me iné 

prostredie inde, kde vadi ť ľuďom nebudú, ich môžme z tohto 

prostredia dosta ť. 

 

 Ty navrhuješ, aby sme im v tomto prostredí ešte 

väčšie zázemie vybudovali, aby ešte húfnejšie išli na 
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Račianske mýto, na Mýtnu ulicu, do par číku na Záhrebskej 

ulici. S týmto sa nedá súhlasi ť. A ja hovorím, sú tu 

industriálne zóny, kde sa môže s nimi pracova ť, kde budú 

mať pekné prostredie, dobré prostredie, a kde nikoho 

nebudú ob ťažova ť.  

 

 A čo sa týka MHD, tak ja som dneska komunikoval s 

generálnym riadite ľom Belfím a s generálnym riadite ľom 

Dopravného podniku, a Dopravný podnik má zaplatenú strážnu 

službu, dáva za ňu obrovské peniaze. Pre tú strážnu službu 

(gong) nie je problém vy členi ť ľudí, ktorí budú v MHD 

práve na tých kritických linkách stráži ť, aby takíto ľudia 

tú MHD nezne čis ťovali, aby tam ľudí neob ťažovali. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Pani poslanky ňa Černá. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ja len, ke ďže chodím do tej ved ľajšej brány, viete čo 

tam je? Tam je jedna predaj ňa starožitností, a taká pravá 

s atmosférou, ktorá teda je naozaj nie vyglan čená na 

strašné peniaze, ale chodí tam ve ľmi ve ľa ľudí, chodia aj 

cudzinci, a podobne. To je jedna vec. 

 

 A oproti tomu je teraz mohutná výstavba, a mám doj em 

že okrem iného práve luxusných bytov. Takže nie som  

presved čená, že tí terajší obyvatelia sú smerodatní na to, 

že či to chcú alebo nechcú, ale čo budú robi ť tí majitelia 
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tých ťažko miliónových bytov? To len na to akože 

upozor ňujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pekár má faktickú. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Súhlasím s pánom 

poslancom Šov číkom. V Ružinove máme jednu ubytov ňu, je to 

veľká ubytov ňa a z tejto ubytovne migrujú bezdomovci do 

centra mesta. Nikdy im to nezabránime.  

 

 Ja spolupracujem alebo mestská časť spolupracuje s 

riadite ľom Depaul Slovensko a on má práve aj zahrani čné 

skúsenosti s tým, že s čím menšími komunitami tam v 

miestach kde títo bezdomovci žijú budú pracova ť odborníci, 

tak sa im podarí s nimi pracova ť tak, že nebudú ob ťažova ť, 

alebo v menšej miere budú ob ťažova ť obyvate ľov a pomôžu aj 

obyvate ľom, ale aj bezdomovcom, ktorí sú odkázaní na našu 

pomoc. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalšie vystúpene má pán poslanec Budaj.  
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Samozrejme, kto by sa 

nepridal k tomu, že problém bezdomovectva, ktorý  j e 

naozaj vypuklý, pre to Staré Mesto je mali čké, je to 

proste vidie ť, že je treba rieši ť. A takisto je 

poľutovania hodné, že patríme k mála mestám v Európe, 

ktoré nemajú vlastnú aktivitu a nemajú vlastnú stra tégiu.  

 

 V tomto zmysle si ty, pán primátor, zdedil ur čitý 

pasívny stereotyp, že na tomto meste sa hlásia raz 

podnikatelia, inokedy ob čianske združenia, ktoré dostávajú 

nejakú výhodu, pretože presved čia poslancov a presved čia 

mesto, že za nich vyriešia raz odbo čku na ceste, inokedy 

problém bezdomovectva.  

 

 V tomto prípade viacerí hovoríte, ja to ob čianske 

združenie poznám asi menej, viacerí hovoríte že odo brujete 

ich činnos ť. A ja by som predsa ako poslanec v tomto 

prípade chcel vedie ť trochu viac o tom, že či naozaj 

urobia nie čo pre verejný záujem nielen preto, aby ich 

občianske združenie prekvitalo, aby sa mohli stara ť o 

bezdomovcov. Lebo nie vždy záujmy ob čianskych združení sú 

v zakryte s tým, čo máme reprezentova ť my; čiže so záujmom 

verejným.  

 

 Čo som mal na mysli pod tým pasívnym stereotypom? 

 Že mesto nemá vždy na všetko kde by malo ma ť jasno, 

pre čo nie čo rozdáva alebo pre čo dáva výhodu. V tomto 

prípade by bolo treba vyjasni ť proste sociálne programy, 

pretože toto je nejaký sociálny program ak niekomu máme 

dáva ť za 1 Eur ro čne majetok.  
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 Podotýkam, že v samotnom spise, ktorý nám predloži lo 

vedenie mesta sú zdôraznené ceny, ktoré na základe práve 

rozhodnutia pána primátora sa majú pripomína ť. To sú sumy, 

o ktoré mesto teda chce prís ť. A ja súhlasím s tým, ak to 

napomôže integrácii alebo to napomôže verejnému záu jmu, 

verejnému záujmu. To je na prvom mieste. 

 

 Ešte raz opakujem, rozdávanie domov alebo nebytový ch 

priestorov je možné aby sa konalo so súhlasom posla ncov 

vtedy, ak je predovšetkým jasným a odborne hodnover ným 

cie ľom verejný záujem. Pán poslanec Šov čík pred chví ľou 

povedal, že on dúfa, citujem, že možno budú pomáha ť v tom 

okolí. Áno, tak to býva pri dobrých sociálnych prog ramoch 

vo ve ľkých mestách, kde zápasia s problémom asociálov, 

bezdomovectva, narkomanov, at ď.  

 

 Ale uis ťujem vás, pán Šov čík, že to je ve ľmi 

cie ľavedomá činnos ť. A že poslanci ak na to dávajú 

sociálnu podporu, tak nemali by používa ť slovo že len 

dúfajú, ale malo by im by ť ve ľmi jasné, aké metódy, aké 

ciele a ako hodnoverné je združenie, ktoré od nich chce 

sociálnu podporu, sociálny program.   

 

 My máme navrhnutý návrh uznesenia, ktorý schva ľuje 

prenájom na dobu ur čitú, čiže de facto bez možnosti 

výpovede napriek tomu, že združenie nám predkladá a j 

alternatívy, kde je okamžitá výpove ď. Pre čo máme takúto 

najradikálnejšiu alternatívu? 

 

 Na 10 rokov bez možnosti výpovede, ke ď majú 1 Eur 

ro čne nájom, tak to rovno ako by sme tú budovu teda 
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niekomu venovali. Za druhé, možno by bolo naozaj po trebné 

venova ť pozornos ť tým peniazom.  

 

 Združenie samotné hovorí, že do konca budúceho rok u 

si netrúfa naviac než na 15.000 Eur. Však ani toale ty tam 

žiadne za 15.000 Eur nespraví, ak to nemajú by ť jedna 

toaleta pre dámy, jedna pre pánov, ak to má slúži ť 

väčšiemu množstvu verejnosti.  Nehovoriac o tom, v ako m 

spustnutom stave je ten dom, tam 15.000 Eur je kvap ka v 

mori.  

 

 Združenie sa v materiáli samo priznáva, že až bude  

mať budovu, potom sa uchádza a chodí pýta ť peniaze od 

ostatných verejných inštitúcií. Tuná hovorí o VÚC a  o 

mestskej časti Staré Mesto. 

 

 Takisto, ja si myslím že áno, majú by ť tieto obidve 

inštitúcie, zo dve roviny zaangažované, ale bolo by  na 

mieste, pán primátor, keby vedelo mesto, vedenie me sta nám 

poveda ť, či sa s tým stotož ňujú a ko ľko tých pe ňazí 

poskytnú na toto centrum. 

 

 Obávam sa, že odovzdáme budovu na 10 rokov a o rok  sa 

tu stretneme s tým, že budeme konštatova ť, že proste ni č 

nefunguje, ľudia sú nespokojní. Samotné združenie možno 

bude sklamané z toho, akú ve ľkú (gong) úlohu si 

predsavzalo.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za tvoje vystúpenie.    
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 Pán starosta Šramko je ďalší prihlásený. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor, za slovo. Chcel by som 

poveda ť, že také tri poh ľady mám na to. V prvom rade 

občianske združenie z vlastného postoja mám s nimi ve ľmi 

dobré skúseností. Ak niektorí ich nepoznajú, musím 

poveda ť, vystupujú ve ľmi profesionálne a zodpovedne. Verím 

tomu, že to čo hovoria, ozaj aj dokážu.  

  

 Za druhé, chcem veri ť Starému Mestu, že nemá s tým 

ozaj problém, aby to na tom mieste bolo. Ale, samoz rejme, 

ur čitým spôsobom spochyb ňujem, že či je to ozaj dobre 

miesto.  

 

 Možno by mesto malo zváži ť, teda ten tretí aspekt, 

zváži ť, či radšej nevyuži ť toto miesto na predaj a z 

týchto pe ňazí potom vytvori ť možno nejaké iné miesto, kde 

by sa dalo o bezdomovcov stara ť, kde by to bolo menej 

konfliktné.  

 

 A chcem len jemne pripomenú ť, že pred asi 9 rokmi, 

keď v zime mrzli bezdomovci, tak vtedy mesto ve ľmi akútne 

zvolalo starostov mestských častí. Tu pani starostka 

Lacková ve ľmi jasne a exaktne vystupovala čo sa vlastne 

deje.  

 

 A ja si myslím, že pri tomto bode treba opätovne 

zváži ť, mesto spolu s mestskými časťami by malo vytvori ť 

ur čitý koncept. A som presved čený, tu síce niektorí 
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povedali, že bezdomovci sa koncentrujú v Starom Mes te, v 

každej jednej mestskej časti máme svojich bezdomovcov, 

pijú na našich lavi čkách, spia cez de ň na lavi čkách, ktoré 

sme za ťažké peniaze obnovili. Obnovili sme to pre mami čky 

s de ťmi, pre penzistov a máme najvä čší problém to, že tam 

musíme vyhá ňať spiacich bezdomovcov. Každý sa s tým 

trápime.  

 

 Ale ja si myslím, že musíme sa tým zapodieva ť.  

 

 A aby sme práve rozptýlili tú množinu tých 

bezdomovcov, kde predpokladám, že Bratislava zo Slo venska 

má asi najvä čší po čet, lebo sa tu nenachádzajú len z 

Bratislavy, ale aj z iných miest prichádzajú. Sú tu  ove ľa 

lepšie možnosti; minimálne niekedy aj žobra ť a dosta ť sa k 

nejakým peniazom, a podobne.  

 

 Takže ja vyzývam ozaj na ostražitos ť.  

 Samozrejme, to čo tu pán Budaj povedal, pán poslanec 

Budaj, že da ť to na 10 rokov bez možnosti výpovede, si 

myslím že je to ve ľmi galantné riešenie.  

 A mali by asi poslanci zváži ť, že nejaká iná 

alternatíva, aby sme ozaj nemali problém potom ako 

vyrieši ť ozaj neriešite ľné problémy so zlou zmluvou. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja podporím tento projekt a som 

prekvapený diskusiou, ktorá sa tu rozvíja; resp. an i nie 

som prekvapený. Bratislava má reálny problém s 

bezdomovcami, my to v Ružinove vidíme každý de ň, cestujú 

tam a spä ť, a cestujú do Starého Mesta. Takže ke ď ich 

vyvezieme do industriálneho parku a zavrieme za ost natý 

drôt a dáme im tam trávi čku, aby sa tam dobre cítili, tak 

oni odtia ľ odídu a pôjdu do mesta.  

 

 Máme na stole projekt, ktorý nám chce pomôc ť vyrieši ť 

tento verejný záujem; pán Budaj, toto je verejný  z áujem, 

ktorý nám chce niekto pomôc ť vyrieši ť. Staré Mesto s tým 

súhlasí. Dokonca nebojí sa ani komunita, vyzerá to reálne. 

Nájomná zmluva sa dá vypoveda ť, pre čítajte si § 1, resp. 

bod 11.  

 A tu zrazu niekomu vadí, že sa to nepredá. Niekomu  

vadí, že či majú peniaze, niekomu vadí kto to je. Proste 

nachádzajú sa zástupné dôvody, aby sme tomuto proje ktu 

nedali šancu. Vôbec tomu nerozumiem.  

 

 Prekvapuje ma, že klub, ktorý sa hrdí svojou 

sociálnos ťou, chce vyváža ť bezdomovcov za mesto a ešte 

dáva ť strážnu službu do elektri čiek, aby ich tam 

kontrolovali, či náhodou nepáchnu. Starostka s tým 

súhlasí. Ja si myslím, že tomuto treba da ť šancu, podpori ť 

to. Ak sa to nepodarí, dobre, nepodarilo sa, môžme skúsi ť 

nie čo iné. Ale tvári ť sa, že sú iné možnosti na riešenia, 

že sú iní ľudia, ktorí nám to prídu pomôc ť vyrieši ť, alebo 

nedajbože my to sami vyriešime, je nezmysel. Dajme im 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie pán poslane c 

Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Vlastne ani neviem na čo reagova ť, pretože pán 

Nesrovnal sa mu stáva, že ke ď chce poveda ť názor, tak sa 

snaží vyhrani ť vo či ostatným diskutujúcim tak, aby 

poplietol a dezinterpretoval to čo povedali. Takže nebudem 

sa tým zapodieva ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Osuský, riadne prihlásený do diskusie . 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Treba poveda ť, v súvislosti s 

problémom s bezdomovcami ale aj s inými vecami, kto rý 

vzorný ob čan nemá rád okolo seba je, že všade žijú ľudia. 

Samozrejme že úplne naj ľahšie by bolo, aby bol útulok pre 

bezdomovcov na Oremovom laze, ale tam zas nie sú ži adni 

bezdomovci. Pamätám sa ako tu bola diskusia o posky tnutí 

možnosti stara ť sa o týchto ľudí hnutiu Depaul. A pamätám 

sa, že som v rozprave vystupoval na podporu toho 

podujatia, hoci i tam boli proti hlasy, že to ruší oblas ť 

kdesi pri Zlatých pieskoch.  
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 Na Slovensku je to vôbec, tak "my sme národ 

holubi čí", a súcitní ve ľmi, a máme radi Modré z neba, ale 

pamätám sa na report, ktorý hovoril o tom, že si ob čania 

dokonca neprajú hospic, pretože utrpenie tých, ktor í 

skon čia svoj život v hospice by rušilo ich životnú pohod u; 

čo je do neba volajúce.  

 

 My samozrejme všetci chceme ma ť energiu, pokia ľ možno 

výhodnú, lacnú, čistú a bez spalín kysli čníka siri čitého. 

Ale za to nikto nechce ma ť depozit a uložište. A pamätám 

sa, ako tu viedla Vraku ňa boj proti skupine ľudí, ktorí za 

nás nesú kríž v podobe útulku pre zvieratá.  

 

 A preto aj k tomuto musím poveda ť jedno, aj ke ď k tej 

budove ma púta istá nostalgia.  

 

 V čase ne ľahkého zápasu s me čiarizmom v tej budove, 

ako sa niektorí možno pamätáte. sídlila redakcia SM E. Po 

tom ako bola Smena súdružsky me čiarovcami transformovaná, 

tak je dneska táto opä ť budova istou štartovacou možnos ťou 

riešenia nejakého problému. 

 

 Ja sa domnievam, že jednoducho k centru mesta a 

bezdomovci, chceme, nechceme, patria. A ako hovorím , na 

Oremovom laze je útulok fajn, ale nerieši problém. Ja, 

samozrejme, chápem, že nikto z tých čo tam býva nebude 

zrejme nadšený, tak ako niekto iný nie je nadšený z  hluku 

na ve ľkolepých najdrahších sídelných uliciach typu Panská , 

keď tadia ľ tiahnu opití anglickí lú čiaci sa so slobodou 

mládenci. Ale každá vec má aj svoju druhú stránku.  
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 A preto si myslím, že útulok tam kde sú tí, ktorí ten 

útulok potrebujú, jednoducho útulok na mieste. Tak ako tie 

zvieratá potrebujú útulok a nemali by sme čeli ť to tým že 

brešú a rušia nás. 

 

 Samozrejme, iná vec sú finan čné a by som povedal teda 

zabezpe čovacie záruky pre zdarné fungovanie tohto. 

Samozrejme, že ke ď už je útulok, ľahšie sa vypýtajú 

peniaze na dobrý ú čel. To je na jednej strane pravda.  

 

 Teraz je otázka, ak je tá zmluva skuto čne postavená 

bez možnosti vypovedania, a to tu boli dva názory, prosím 

nie som právnik, tak je na pováženie.  

 A je na mieste drža ť sa starého komunistického 

"dôveruj, ale preveruj".  

 

 To znamená, bolo by treba urobi ť všetko pre úspešný 

štart tejto záslužnej aktivity.  

 Ale bolo by dobré nenecha ť ju zaviaznu ť v 

bezvýchodiskovosti, nevypovedate ľnej zmluvy.  

 Každopádne za seba ako ob čana Starého Mesta a 

zastupite ľa ob čanov Starého Mesta si myslím, že sme 

jednoducho povinní umožni ť, aby naša mestská časť, ktorá 

nesie už aj iné kríže, v podobe toho, že sa o nich starajú 

aj cirkevné inštitúcie na území Starého Mesta, takž e svoj 

kríž nesieme. 

 

 Ale že jednoducho okrem mnohých iných pozitív srdc a 

hlavého mesta Slovenskej republiky máme aj problémy . A ak 

niekto chce pomôc ť rieši ť tento problém, sme akosi celkom 

normálne, ľudsky zaviazaní, umožni ť mu to.  

 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

77 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktické poznámky, pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pán Osuský, ak odhliadnem od toho 

vášho literárno-patetického tónu, tak musím poveda ť, že 

plne s vami súhlasím. Naozaj tu nie je re č o hospici, hoci 

ste pochodili aj túto tému. Ani o uložišti, nie ani  o tom 

že by niekto odmietal socializáciu bezdomovcov v St arom 

Meste. Tu ja a ostatní poslanci len kladieme otázky  o 

hodnovernosti a realizovate ľnosti toho projektu, presne 

tak ako ste na záver svojho diskusného príspevku ic h 

položili aj vy. A o kvalitnej zmluve, o tom je tu r eč. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Pán poslanec Osuský, nikto nehovorí nie ob čianskemu 

združeniu VAGUS. Naopak, ja podporujem túto aktivit u, je 

to nie čo unikátne, úctyhodné.  

  

 Ale ja v tomto zastupite ľstve som zvolený 

Staromeš ťanmi. A ke ď Staromeš ťania sa na m ňa obrátili s 
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tým, že si neželajú, aby v ich okolí bolo takéto 

zariadenie, a celkom logicky si ho neželajú, lebo a j v 

Starom Meste sú pre neho príhodnejšie lokality, tak  mojou 

psou povinnos ťou je háji ť záujmy Staromeš ťanov.  

 

 Uvažoval by som nad nehájením vtedy, keby neboli i né 

alternatívy a toto bola jediná možnos ť a bolo by to proste 

nutné zlo. Ale takto nie je. 

 

 V Bratislave je kvantum iných lokalít, aj dokonca v 

Starom Meste, kde môžeme podobné zariadenie vybudov ať a 

nebude vadi ť obyvate ľom, nebude vadi ť rezidentom, nebude 

vadi ť ľuďom, ktorí tam trvalo žijú, bývajú. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Pilinský má slovo.   

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Podobne ako spomínal starosta Lama ča Peter 

Šramko i my máme u nás v Ra či tiež skúsenos ť s týmto 

združením. Tá skúsenos ť je ve ľmi pozitívna. Skuto čne 

pomáhajú pri riešení bezdomovectva, a to nielen čo sa týka 

nejakého výdaja potravín alebo šatstva, ale to je p ráve aj 

nejaká taká sprievodcovská služba, pretože tí ľudia často 

krát sú bez dokladov, nevedia sa orientova ť na úradoch. 

Takže toto je skuto čne služba, ktorú toto ob čianske 

združenie poskytuje.  
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 A ja si myslím, že ke ď tu teraz všetci chválime tú 

ich činnos ť, tak jednozna čne to podporíme tak, ak 

zahlasujeme za to, aby to mohli v tom Starom Meste 

odskúša ť. Pretože skuto čne je to názor dvoch politík, 

jedna vytesni ť ich niekam na perifériu, druhá prís ť za 

nimi a poskytnú ť im tie služby tam. A čo i len ke ď sa 10 % 

z nich im nejakým spôsobom pomôže dosta ť sa z ich ťažkej 

situácie, ja si myslím že to proste stojí za to, ab y sa to 

spustilo. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:    

 Ďakujem pekne. Najskôr by som chcela pripomenú ť že 

táto nehnute ľnos ť, mesto sa pokúšalo trikrát ju preda ť, 

neúspešne. To je jedna vec.  

 

 Druhá vec, mesto má návrh koncepcie riešenia 

problematiky ľudí bez domova. My sme to mali na stole na 

sociálnej komisii. A toto čo sa teraz deje mala by by ť len 

prvá lastovi čka, aby sme naplnili túto koncepciu riešenia 

ľudí bez domova s tým, že takéto stacionáre by mali 

vzniknú ť aj v iných mestských častiach. A tendencia je 

taká, že viacej takýchto stacionárov v rôznych mest ských 

častiach s nižšou kapacitou ľudí, ktorá myslím že je 

celkom rozumná. 
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 Rozumiem tomu, že tu odzneli aj pochybnosti v otáz ke 

financovania, ale mesto sa môže uchádza ť z Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny o finan čný príspevok na 

fungovanie takéhoto zariadenia. Tie žiadosti sa pod ávajú 

teraz koncom roka na rok 2013. A rozumiem tej 

argumentácii, že sú tu pochybnosti o financovaní, a le bola 

by som rada keby toto združenie dostalo šancu. A pr eto 

dávam návrh na kontrolu činnosti združenia VAGUS po ro čnom 

pôsobení, kde by sa mohla zhodnoti ť táto ich činnos ť, táto 

ich práca. A potom by sa mohlo uvažova ť, či budeme 

pokra čova ť ďalej alebo nie.  

 Tento návrh podávam návrhovej komisii. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Faktickou poznámkou reaguje pán 

poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja som si to zmenil, ďakujem pekne. Ja som si to 

zmenil na faktickú poznámku, pretože pani Krištofi čová ma 

predbehla. Chcel som takisto prispie ť možno k pozitívnej 

reakcii. Som chcel poznamena ť k spolo čnej finan čnej 

komisii, že si pamätám, že túto budovu sme nevedeli  nijako 

preda ť. Takže len to ľko. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Ešte raz sa do diskusie prihlásil pán poslanec 

Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. V parlamente býva na záver 

reakcií možnos ť vystúpi ť, ja som to prepásol, tak len 

to ľko:  Pán kolega Budaj, viete, ja som bol do tohto 

zastupite ľstva zvolený ob čanmi, ktorí neviem, či poznali 

alebo nepoznali môj štýl a moju slovnú zásobu. Nemá m vo 

zvyku kádrova ť literárnu a patetickú úrove ň vystúpení 

poslancov. Je to samozrejme vaše právo ma ť na to nejaký 

názor. Musím vás sklama ť, budete so mnou musie ť v tomto 

zastupite ľstve ešte nejaký časť vydrža ť. 

 

 Je pravda, že môj starý otec bol biskup a tí, ktor í  

ho zažili hovorili, že bol vynikajúci a strhujúci r ečník. 

Myslím si, že idem dokonale v jeho š ľapajach, ale každý 

máme svoj štýl. To čo hovorím, je zvä čša hovorenie na 

prospech veci. V tomto prípade na prospech, podporu  tohto 

občianskeho združenia, ktoré ako som povedal nesie krí ž aj 

za nás. A ak sa vám ten štýl nepá či, no, vydržte.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Chcem vás informova ť, vážené kolegyne 

a kolegovia, že sú prihlásení dvaja zástupcovia 

občianskeho združenia VAGUS, pán Sergej Kára a pán Pet er 

Adam. A chcem sa opýta ť, či súhlasíte s ich vystúpením. 

Dám hlasova ť jednotlivo, aby ste sa mohli vyjadri ť pokia ľ 

máte názor, že by mal vystúpi ť iba jeden.  
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 Čiže najprv pán Sergej Kára, ktorý je predsedom 

združenia VAGUS. Kto súhlasí, s jeho vystúpením? 

 (Hlasovanie.) 

 Konštatujem, že je to jednozna čné. Ďakujem.  

 

 Kto súhlasí s tým, aby vystúpil aj pán Peter Adam?  

 (Hlasovanie.) 

 Vidím súhlas, ktorý možno nie je taký jednozna čný ale 

bol vyslovený.  

 Čiže obidvaja páni majú priestor. Každý z nich na 3-

minútové vystúpenie.  

 

 Poprosím pána Sergeja Káru, alebo ak ste sa dohodl i v 

opačnom poradí. Ja som dostal tie papiere tak, ako som to 

predniesol. Čiže najprv zrejme pán Adam. 

 Nech sa pá či. Takže pán Peter Adam má slovo ako prvý 

na 3-minútové vystúpenie. Nech sa vám pá či. 

 

 

Peter  A d a m, predseda OZ VAGUS: 

 Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, milí prítomní, moje meno je Peter Adam, s om 

predsedom ob čianskeho združenia VAGUS a pracujem 7 rokov 

ako sociálny pracovník s cie ľovou skupinou, ľuďmi bez 

domova v Bratislave.  

 

 Ob čianske združenie VAGUS toho času realizuje 

akreditovaný projekt, ktorý sme akreditovali na 

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a robí me 

terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova. Šes ťkrát do 

týžd ňa chodia naši pracovníci do terénu a pracujeme asi s 

tisíckou klientov, teda tisíckou ľudí bez domova v 
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uliciach celej Bratislavy. Práve tento streedwork, ktorý 

my  už robíme, vlastne tento projekt je šiesty rok,  my ho 

robíme rok lebo sme ho prebrali po inej organizácii , bude 

prepája ť ľudí bez domova, ktorí sú v uliciach, aby trávili 

čas v dennom centre.  

 

 Streetwork, noc ľaháre ň a denné centrum tvoria hlavnú 

koncepciu riešenia ľudí bez domova všade vo svete. V 

dennom centre, ktoré má vzniknú ť na Mýtnej ulici sa budú 

poskytova ť služby, ktoré budú zabezpe čova ť nevyhnutné 

životné potreby pre ľudí bez domova.  

 Budú sa pre ľudí zabezpe čova ť hlavne poskytovanie 

stravy, tým pádom nebudú musie ť ľudia v centre žobra ť na 

peniaze na jedlo.  

 Budú sa poskytova ť šatstvo a sprcha, čím sa 

zabezpe čí, že bezdomovci budú vyzera ť upravene a čisto.  

 Budeme poskytova ť základné ošetrenie, čím zvýšime 

kvalitu života ľudí bez domova a ušetríme peniaze na 

ďalšiu zdravotnú starostlivos ť.  

 V dennom centre sa budú taktiež poskytova ť služby 

sociálneho poradenstva a bezdomovci tam budú môc ť 

plnohodnotne trávi ť čas po čas d ňa.  

 

 Druhou časťou projektu na Mýtnej by mala by ť 

realizácia jobcentra. V rámci tohto integra čného centra 

budú poskytova ť služby podporovaného zamestnávania pod 

odborným doh ľadom. Budú tam poskytované rekvalifika čné 

kurzy zamerané na zvýšenie odbornosti, poradenstvo pri 

hľadaní si zamestnania. 

 

 Pracovníci jobcentra budú ľudí bez domova u či ť, ako 

si napísa ť životopis, motiva čný list a pracova ť na 
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zlepšení si sociálnych zru čností. Bezdomovci sa budú 

podie ľať na chode centra, aj na skráš ľovaní okolia Mýtnej 

ulice. Ke ď ráno bezdomovec vstane z lavi čky v parku, z 

chatky, tak sa nebude poneviera ť po centre mesta, po 

parkoch, po staniciach a môže čas trávi ť v dennom centre, 

aktivizova ť sa v jobcentre.  

  

 Budeme sa snaži ť, aby sa denné centrum stalo 

plnohodnotnou sú časťou riešenia bezdomovectva v hlavnom 

meste. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Slovo má pán Sergej Kára, štatutárny zástupca 

občianskeho združenia VAGUS. 

 

 

Sergej  K á r a, štatutárny zástupca OZ VAGUS:   

 Dobrý de ň. Vážený pán primátor, milé dámy, milí páni, 

moje meno je Sergej Kára, som štatutárny zástupca 

občianskeho združenia VAGUS. Pracujem 5 rokov ako soci álny 

pracovník tiež s ľuďmi bez domova a zárove ň pôsobím na 

katedre sociálnej práce Univerzity Komenského.  

 

 Možno sa niektorí z vás pýtajú, že pre čo práve Mýtna? 

 A odpove ď je jednoduchá.  

 Ľudia bez domova v centre nebudú cestova ť na okraj 

mesta tak ako my necestujeme za svojim obvodným lek árom 

mimo svojho obvodu. A ak by aj niektorí z nich cest ovali, 

to je presne to čo  nechceme.  
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 Nechceme podporova ť bezdomoveckú turistiku v mestskej 

hromadnej doprave; to je nie čo neprípustné pre nás.  

 

 Ak sa prejdete po centre mesta, tak na lavi čkách v 

parkoch, pred obchodnými centrami uvidíte ľudí bez domova. 

Práve toto sú ľudia bez domova, ktorých naši terénni 

sociálni pracovníci dokážu oslovi ť a namotivova ť pre 

príchod do denného centra.  

 

 Ak chceme rieši ť problém ľudí bez domova v centre 

Bratislavy, môžme ho rieši ť jedine na tomto mieste a nie 

na periférii. Riešenie, ktoré navrhujeme spolu s 

magistrátom hlavného mesta vyplýva z bežnej zahrani čnej 

praxe hlavných európskych miest. Je štandardné napr íklad v 

Prahe, že denné centrá sú umiestnené kilometre vzdu šnou 

čiarou od Staromestského námestia. Možno si hovoríte , že 

áno, to je fajn, ale čo okolití obyvatelia, ktorí bývajú v 

uliciach?  

 

 Ľudia, ktorí žijú v uliciach sú našou najvyššou 

prioritou a je len na nás, ako úspešne budeme s nim i 

pracova ť. Vieme, že bez ich spokojnosti nie je možné 

prevádzkova ť denné centrum, a je to náš hlavný cie ľ. 

 

 Ob čianske združenie VAGUS bude pravidelne organizova ť 

stretnutia s ob čanmi, kde budeme komunikova ť o akomko ľvek 

probléme ktorý sa vyskytne a my budeme tí, ktorí ho  budú 

rieši ť, lebo bez toho jednoducho táto vec nemôže fungova ť.  

 

 Chceme, aby denné centrum nebolo na ob ťaž, ale aby 

bolo v danej štvrti prínosom. A preto chceme nájs ť s 

občanmi veci, ktoré si viete predstavi ť, aby boli krajšie, 
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lepšie. A priamo ľudia bez domova môžu danú lokalitu 

skrášli ť a vylepši ť.  

 

 Zazneli tu slová oh ľadom financovania.  

 Áno, preberáme; ak preberieme túto budovu bude v 

štádiu, ktorá potrebuje rekonštrukciu. Rekonštrukci a nie 

je zadarmo a my sme tí, ktorí nejdú do vecí, na kto ré 

jednoducho nemáme. Pred nie celými 9 mesiacmi sme 

zachránili projekt, ktorý ro čne stojí 60.000 Eur pred jeho 

zánikom. Zachránili sme ho za dva mesiace, a to ist é máme 

v pláne spravi ť aj teraz. Komunikovali sme s dozormi, 

komunikovali sme s nadáciami, s ľuďmi ktorí nás podporujú. 

A sú to ľudia, ktorí len čakajú na vaše rozhodnutie. A bez 

toho jednoducho ale nemôžme komunikova ť ďalej.  

 

 Vznik denného centra na Mýtnej nie je problematika  na 

všetko, nie je vyriešenie problematiky bezdomovectv a, ale 

je to (gong) prvý krok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Môžete ukon či ť to vystúpenie; nech sa pá či. 

 

Sergej  K á r a, OZ VAGUS: 

 Prvý krok, ktorému môžete pomôc ť jedine vy, milé dámy 

a páni. Ďakujem vám. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Ke ďže vidím, že sa už nikto do diskusie k bodu číslo 

5 nehlási, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová chcela s faktickou 

poznámkou reagova ť na to čo tu zaznelo; nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne. Ja mám iba otázku k pozme ňujúcemu 

návrhu pani Krištofi čovej, že teda ten pozme ňujúci návrh 

keby sa prijal, že či to, aký odraz to bude ma ť v zmluve? 

Ako to bude vyzera ť v zmluve tento..? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Prosím, ak už ďalšie otázky nie sú, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Ja som rozumel veciam nasledovne:  

 Chcem sa po ďakova ť všetkým tým, ktorí ste ten 

materiál podporili, pretože mám za sebou jednu cenn ú 

skúsenos ť na ktorú ma pozval pán Barát. Strávil som jeden 

deň s bezdomovcami, od streedworku cez Ra čianske mýto až 

po Depaul na Ivánskej ceste.  

 A v tej diskusii sme hovorili o tom, že z 

bezdomovcami treba pracova ť tam kde sú.  

 

 Máme jedno denné centrum, ktoré je zriadené v Novo m 

Meste. M ňa mrzí, že tu nie je pán starosta Kusý, ktorý by 

vám povedal, že milosrdní bratia za peniaze, ktoré sa im 

podarilo získa ť aj zo zdrojov zo zahrani čia, urobili jedno 

krásne denné centrum, ktoré s ťahuje z ulíc bezdomovcov, z 

ulíc Nového Mesta. Tí ľudia sa tam naozaj dostanú k tomu, 
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že sa okúpu, dostanú nové šaty. A ke ď sú opití, tak najprv 

si po čkajú v predsálí, aby sa dostali do vnútra. A čakajú, 

pretože tam vynikajúco varí pani kuchárka, a ten ob ed tam 

stojí za to. Možno sú to banálne veci, pre ľudí bez domova 

nie až také banálne.  

 

 Takéto centrum v rámci koncepcie, o ktorej hovoril a 

pani poslanky ňa Krištofi čová, a ktorú pripravili moje 

kolegyne na prerokovanie v tomto zastupite ľstve, po čítame 

s tým že by malo vzniknú ť aspo ň 5 takýchto denných 

centier, ktoré stiahnu ľudí bez domova do zariadení, kde 

sa s nimi pracuje.  

 

 Streedwork znamená, že ľudia, ktorí veria myšlienke 

práce s bezdomovcami s nimi robia na ulici, na stan ici, 

kdeko ľvek oslovujú bezdomovcov mladí ľudia, ktorí sú 

veriaci, niektorí sú neveriaci, nie je to podstatné . Veria 

tomu, že ich poslaním je pomôc ť. Snažia sa o to, ale 

nemajú tých bezdomovcov kam posla ť okrem toho, že ich 

večer môžeme posla ť na Ivánsku, aby tam prespali.  

 

 O tom hovorí naša koncepcia.  

 Komisia sociálna posúdila koncepciu a poslala ju n a 

mestské časti. Čiže pán starosta Šramko a všetci aj ďalší 

dostanú možnos ť, aby sme spolu vytvorili systém, ktorý sa 

potom tu v zastupite ľstve odsúhlasí, že takto by sme 

chceli postupova ť a budeme h ľadať aj ďalšie lokality. Do 

tohto celého zapadá aj ten návrh, ktorý tu máme pre dložený 

napriek tomu že ešte nemáme koncepciu.  

 

 Čiže máme dobrú skúsenos ť, ktorú vytvorili už v Novom 

Meste.  
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 Máme návrh, aby sa to rozšírilo do Starého Mesta, má 

to všetky tie prínosy, ktoré tu zazneli.  

 A ja pevne verím, že dáte tomu podporu.  

 

 Návrh, na ktorý ste sa pýtali, pani poslanky ňa, že čo 

rieši návrh pani Krištofi čovej? Rieši to, že tam dáme 

jednu odbo čku, že po roku môžeme prehodnoti ť, či áno alebo 

nie.  

 

 Pán poslanec Nesrovnal upozornil na to, že združen ie 

má povinnos ť investova ť. Ak ju nesplní, my ako 

prenajímate ľ môžeme vypoveda ť zmluvu. Tá povinnos ť je ale 

rozložená na roky 2013 až 2016. Čiže tá ro čná doba by 

znamenala len to, že ako to celé funguje, ak by sme  tam 

takúto možnos ť ukon čenia zmluvy dali.      

 

 Ak ten návrh prejde, ktorý dala pani poslanky ňa, my 

ho samozrejme zapracujeme do zmluvy, pretože je to 

rozhodnutie zastupite ľstva. Podmienky nájmu schva ľujete 

vždy vy, vy ako poslanci. My sme vám nejaké podmien ky 

navrhli. Ak k ním pridáte podmienku ďalšiu, musí sa 

prejavi ť tá podmienka v zmluve. Odpovedám len na priamu 

otázku z diskusie. 

 

 Inak vás chcem na záver ve ľmi pekne poprosi ť, aby ste 

podporili ten materiál. Aby ste vyšli v ústrety tej  

myšlienke h ľadania riešenia zložitého problému ktorý v 

meste máme a ktorý sa týmto o krok posunie niekam d opredu. 

S tým ale, že budeme musie ť h ľadať ďalšie kroky v ďalších 

mestských častiach, kde si viem predstavi ť že to bude tiež 

nie jednoduché, pretože to nie je jednoduché ani v tomto 

prípade.  
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 To ľko z mojej strany závere čné slovo.  

 Pán poslanec Borgu ľa sa hlási s faktickou poznámkou. 

Môžem mu da ť slovo len vtedy, ak sa hlási k tomu, že 

neboli zodpovedané jeho pripomienky na predkladate ľa.  

 Takže pán poslanec, máš slovo. 

 

 

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

 Pán primátor, pre čo nevy členíme pár miestností zozadu 

magistrátu, ke ď už teda pracova ť s nimi v centre a 

neurobíme takýto priestor tam? Však to je nie ve ľká 

nehnute ľnos ť. Pre čo? A v okolí magistrátu nie sú 

rezidenti, ktorí by bývali;  

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, stop, stop. Pán poslanec stop, to ni e 

je dovolené. Ty zneužíva ť rokovací poriadok, ktorý sme 

novelizovali v takom zmysle, že ak predkladate ľ 

nezodpovedal na otázku, ktorú poslanec zadal v disk usii, 

tak má možnos ť na to upozorni ť. Ty otváraš nanovo 

diskusiu, ktorá už bola ukon čená. Mohol si sa do nej 

prihlási ť tak ako pán poslanec Osuský dvakrát. Nie je 

možné, aby som ti udelil slovo ďalej, pretože to je 

diskusia nie komentár k tomu čo som povedal.  

 

 Ja avizujem, že h ľadáme riešenie.  

 Ty si sám na konci tej diskusie pripustil, že si v ieš 

predstavi ť, že v iných častiach Starého Mesta by to bolo. 

A to by sa mi zdalo, že ak nie toto, tak inde. Ale nie na 

industriálnom okraji, pretože to nie je žiadne rieš enie.  
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 Takéto skúsenosti máme. Sme sa tiež nádejali, že 

počas Majstrovstiev sveta bezdomovcov dostaneme mimo 

mesta; rýchlo sme pochopili, že to nie je možné. Že  to nie 

je možné, treba s nimi pracova ť tam, kde bezdomovci sú. A 

stiahnu ť ich z ulíc do zariadení, kde sa s nimi pracuje 

tak, aby sa pokia ľ je to len trošku možné vrátili do 

normálneho života. Časť z nich je toho schopná.  

 To je ten najvyšší cie ľ ktorý máme.  

 U časti z nich to nedokážeme, pretože sú medzi nimi 

rôzne kategórie. 

 To ľko prosím na záver k tomuto bodu.  

 Dávam slovo návrhovej komisii, ktorá vám prednesie  

návrh na hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Musím poveda ť, že návrhová komisia pre úplnos ť, 

správnos ť a konkrétnos ť doplnenia nového návrhu pani 

poslankyne Krištofi čovej poopravila znenie; ja vám ho 

pre čítam. A chcem poveda ť, že pani poslanky ňa si toto 

osvojila. Čiže budeme hlasova ť o časti B tohto uznesenia, 

prvú časť nazveme A, ktorá je písomne predložená. A táto 

bude časť B a bude znie ť: 

 Žiada riadite ľa magistrátu o predloženie informácie o 

činnosti združenia VAGUS po jeho ro čnom pôsobení.  

 Termín: 30. 09. 2013. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, toto je návrh pani poslankyne Krištofi čovej.  
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 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o tomto 

návrhu na časť B nášho uznesenia.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťosem za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval.  

 Túto časť uznesenia sme schválili.  

 Pani predsední čka, nech sa pá či.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v časti A.  

 Ozna číme ho ako A tak, ako bolo písomne 

predkladate ľom predložené.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte meritórne o tom,  či 

prenajmeme budovu na Mýtnej ulici pre združenie VAG US na 

tú prácu o ktorej sme tu diskutovali. Toto rozhodnu tie si 

vyžaduje trojpätinovú vä čšinu všetkých poslancov.  

 Prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a  hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov.  

 Tridsa ť z nich hlasovalo za, dvaja proti, siedmi sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie, za čo 

vám ve ľmi pekne ďakujem.  

 Uzavreli sme bod číslo 5 nášho rokovania. 

 Prechádzame na bod číslo 6. 
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BOD 6:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Staré Mesto, parc. č. 21371/2, Ob čianskemu združeniu 

Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikulá ši . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chcem, aby sme, prosím, postupovali trošku 

procedurálne rýchlejšie. Čiže ja som požiadal pána 

riadite ľa, že ke ď nebude ma ť nesúhlasné stanovisko 

starostu, komisie, a podobne, tak to bude predklada ť bez 

úvodného slova. Ak budete požadova ť nie čo doplni ť, 

samozrejme že to pán riadite ľ a jeho kolegovia urobia, ale 

aby sme neopakovali veci, ktoré sú v materiáli. Ak sú 

súhlasné, zhodné stanoviská mestskej rady, finan čnej 

komisie, starostu, povieme "že bez úvodného slova".   

 Aby sme zjednodušili ten ďalší priebeh, lebo je tu 

množstvo bezproblémových návrhov, ktoré nás teraz čakajú 

na rozhodovanie.  

 Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Ako bolo povedané, tento materiál uvádzam 

bez úvodného slova. Má súhlasné stanovisko. 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

94 

 Bez úvodného slova. To znamená, že má súhlasné 

stanovisko. Aby sme to skrátili, pretože ide mi o t o, aby 

sme sa dostali k tomu výsledku a k rozhodnutiu poki aľ je 

možné čo najrýchlejšie. Ak si vyžaduje diskusiu, ur čite ju 

otvoríte vy sami. 

 Pán poslanec Borgu ľa sa do nej hlási.  

 Nech sa pá či, k bodu číslo 6. 

 

 

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

 Ja tento materiál podporujem, ale chcem sa opýta ť, či 

to nie je logicky nezmysel, že najprv schva ľujeme sochy a 

až potom schva ľujeme koncepciu ako narába ť so sochami? Že 

či by sme to nemali urobi ť opa čne, že najprv by sme 

schválili tú koncepciu a potom by sme sa venovali s ochám 

samotným. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem. Dovolím si požiada ť kolegov poslancov, aby 

podporili tento návrh. Ten zápas o tých pár m2 na k torých 

bude stá ť pamätník významného slovenského literáta, 

politika a pozoruhodného človeka svojej doby si zaslúži 

našu podporu. A domnievam sa, že i ke ď to narážalo na 

potiaže po čínajúc plynárenským priemyslom a prebiehajúcim 

plynovodom, a všetkým ďalším, že si Martin Rázus tento 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

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

 Chcem to podpori ť aj z toho dôvodu, že tento návrh 

obsahuje kus zdravého rozumu, a to je ten, že vy čle ňuje 

Martinovi Rázusovi námestie Rázusa. To znamená, ned ochádza 

k takému poplateniu terminológie ako v inom materiá li, 

ktorý budeme ma ť na pretras, ktorý sa mi nepá či. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja vás chcem  

pekne poprosi ť o podporu tohto materiálu.  

 K poznámke pána Borgu ľu: 

 Ur čitým spôsobom tento materiál je tu už ve ľmi dlho, 

pretože naozaj sa tam vyskytovali rôzne komplikácie . A pán 

riadite ľ Mestského ústavu ochrany pamiatok vypracoval 

posudok k tomuto pamätníku práve v zmysle tejto kon cepcie, 

hoci ešte vtedy neexistovala v čase, ke ď sa dostala k nemu 

na posúdenie.  

 Iba to ľko pre vysvetlenie. Ďakujem pekne.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec Borgu ľa, faktická poznámka. 

 

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

 Pani viceprimátorka, ďakujem za vysvetlenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem aj ja.  

 Vážené kolegyne a kolegovia, ja v závere čnom slove  

jednou vetou chcem po ďakova ť pani námestní čke, ktorá 

venovala naozaj skoro rok pracovného života k tomu,  aby 

tento materiál sa dostal do tej podoby ktorá tu je.  Tie 

komplikácie vysvetlil pán poslanec Osuský. Boli ve ľké z 

hľadiska plynovodov a neviem čoho všetkého. Naozaj na 

Námestie Martina Rázusa táto socha patrí. O rok je 

výro čie, kde by sa tá socha mohla otvára ť. Spolok, ktorý 

sa o to usiluje, by si ve ľmi cenil vaše rozhodnutie, preto 

pristúpme k rozhodovaniu. 

 Prosím, dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie   

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 6.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Bod číslo 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Petržalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2548/3, parc. č. 

2557, parc. č. 2575, parc. č. 3317, parc. č. 3438, parc. 

č. 3440, parc. č. 3459/20 pre Dopravný podnik Bratislava, 

a.s., so sídlom v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál tiež bez úvodného slova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, bez úvodného slova. Je tu priestor p re 

vás. Konštatujem, že sa nikto nehlási. 

 Prosím, návrhová komisia. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 7. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval.  

 Schválili sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 8. 

 

 

 

BOD 8:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Petržalka, parc. č. 2, pre spolo čnos ť IMPORT SK s.r.o., so 

sídlom v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál tiež bez úvodného slova. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 8. 

 Pán poslanec Fiala sa k nej hlási; nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Nemám problém s prijatím tohto 

materiálu, iba ho porovnám s nasledujúcim, kde sa t o 

naozaj porovna ť dá. Tuto je 12 metrov, tam 12,5, ale 

rozdiel v tom nájme je tam okolo 1.000 Eur.  

 

 To znamená, viem prija ť aj jednu sumu, aj tú 

nasledujúcu, ale prosím do budúcnosti, asi by sa ti e ceny 

mali podoba ť, pretože obidva sú v Petržalke, porovnate ľné 

územia, porovnate ľné plochy, len cena je diametrálne 

odlišná. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Pán riadite ľ chce reagova ť. Takže 

prosím, keby ste vysvetlili túto poznámku, pretože je 

dôležitá a ve ľmi vecná. Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja som sa tiež pýtal na tento rozdiel. Je to kvôli  

tomu, že v bode číslo 9 ten majite ľ tam, pani Martina 

Svätená požiadala o takúto cenu.  

 V podstate sme vychádzali, ten návrh bol taký istý , 

ale z jej strany vyšlo toto. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Ďakujem pekne. To je asi bez komentára. 

 Čiže konštatujem, že sa nikto ďalej nehlási. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu; sme v bode č. 8. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte, uznesenie k bod u 

číslo 8. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.   

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 Prosím, otváram rokovanie o bode číslo 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Petržalka, parc. č. 149, pre Martinu Svätenú s miestom 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál tiež bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, otváram diskusiu k bodu číslo 9. 

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, dávam slovo návrhovej 

komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predkladate ľom predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 9.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 9. 
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BOD 10:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hl. 

mesta SR Bratislavy č. 161/2007 zo d ňa 04. 07. 2007, pre 

Telovýchovnú jednotu Polygraf Venglošova futbalová 

akadémia, so sídlom v Bratislave a Návrh na schvále nie 

prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 663/2 a 

parc. č. 663/3, pre spolo čnos ť DAMP, spol. s r.o., so 

sídlom v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jedná sa o krasokor čuliarsky alebo hokejový štadión v 

Petržalke. To je vlastne pointa toho, čo ideme rozhodova ť.  

 Pán riadite ľ, prosím, o uvedenie materiálu. 

 

 

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

 Áno, ďakujem. Je to tak, ide o hokejový štadión v 

Petržalke. Samozrejme nadväzne na to bez úvodného s lova, 

ale toto je taký materiál, ktorý by si zaslúžil nej aké 

úvodné slovo. Ide o to, že v podstate celý pozemok je 

prenajatý Telovýchovnej jednote Polygraf Venglošova  

futbalová akadémia, a spolo čnos ť ktorá sa volá DAMP, ktorá 

žiada o prenájom časti týchto pozemkov, podarilo sa jej 

získa ť financie na vybudovanie tohto hokejového štadióna.  

A v podstate žiadajú, ich financujúca spolo čnos ť BAWAG 

Leasing to je, žiada, aby mali priamy vz ťah k tomu 

pozemku, na ktorom budujú túto hokejovú halu.  
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 Preto je to teda pred vami ako návrh na zmenu 

uznesenia a následne schválenie ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa. Ten nájom by bol na 35 rokov s tým, že 

žiadate ľ poskytne možnos ť športovania pre obyvate ľov, pre 

širšiu verejnos ť Bratislavy, a to vy členením 4 hodín 

týždenne na to, aby obyvatelia Bratislavy si tam mo hli ís ť 

zakor čuľova ť. S tým, že ešte má pripravený projekt pre 

kor čuľovanie detí z materských a základných škôl.  

 To ľko k tomu. 

 Ja si myslím, že to je záslužná činnos ť, ja by som to 

veľmi rád podporil. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Nech sa pá či, je tu priestor pre vašu diskusiu.  

 Pán poslanec Osuský.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Na rokovaní komisie pre  

školstvo, mládež a šport sme hovorili o podmienkach  tej 

zmluvy.  

 A tak ako teraz povedal pán riadite ľ Gajarský, je tu 

nejaký projekt.  

 

 Ale došlo z našej strany k návrhu na úpravu textác ie 

zmluvy, aby boli kategoricky hodinovo, lomeno týžde ň, 

vymedzené hodiny, po čas ktorých to bude k dispozícii 

školskej a predškolskej mládeži, a hodiny pre verej nos ť.   

 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

104  

 Pýtam sa len kvôli poriadku pána riadite ľa 

Gajarského, či došlo po zasadnutí školskej komisie a tomto 

návrhu k úprave textácie zmluvy? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Fiala.  

 Odpovieme, samozrejme, na tú vašu otázku, lebo sú tu 

kolegovia, ktorí boli pri tom rokovaní, čiže vedia.  

 Pán poslanec Fiala má slovo. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Nevedel som o tejto požiadavke alebo teda 

nejako mi ušla. Ale považujem za zložité jej celkom  

vyhovie ť. Je tu projekt, ktorý už myslím ponúka isté 

benefity obyvate ľom Petržalky.  

  

A ja by som vás požiadal, aby ste podporili tento p rojekt, 

pretože ja to vidím tak, že tam ide o od členenie už 

dlhodobo prenajatého pozemku pre iný subjekt, ktorý  už je 

v zna čnom štádiu rozpracovanosti.  

 A jednoducho, prosím vás o podporu tohto materiálu . 

Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Samozrejme pán poslanec Kríž aj my, pardon, pán 

poslanec Fiala, aj my podporujeme ako školská komis ia 

budovanie stánkov pre kalokagatický vývoj, len sme trvali 

na tom, aby boli kategoricky uvedené 6 hodín pre šk oly a 4 

hodiny pre verejnos ť. To bola podmienka za ktorú to 

prijala školská komisia.  

 A to je podmienka, za ktorej budem hlasova ť za tento 

návrh. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Podobne ako 

pán poslanec Fiala tiež by som sa rád prihovoril za  

podporu tohto športového projektu v Petržalke. Chce m 

upozorni ť ctených poslancov, ur čite si to všimli v 

materiáli, že daná plocha už je prenajatá, ve ľká plocha 

Telovýchovnej jednote futbalovej, ktorá nevyužíva c elý ten 

pozemok.  

 

 Čiže ide o to, že od členíme asi jednu pätinu a tú 

budú využíva ť títo hokejisti, resp. táto ľadová plocha s 

tým, že tu už je dohodnuté nájomné vyššie. Čiže v podstate 

dostávame nejakú sumu momentálne za prenájom, a my budeme 

dostáva ť ako mesto sumu vyššiu v tomto prípade. A 

podporíme dobrý projekt, ktorý, myslím si, že rozší ri 
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možnosti športovania nielen obyvate ľom Petržalky, ale aj 

nejakého ďalšieho okolia. 

 

 A ve ľmi správne teda poznamenal pán Osuský, že je 

dobré ma ť dohodu s tým prevádzkovate ľom o ur čitom benefite 

aj pre povedzme základné školy, športujúcu mládež. Ale 

myslím si, že toto rieši všetko už aj mestská časť 

Petržalka, ktorá ur čite bude ma ť nejakú zmluvu, možno 

hlavné mesto, kde bude nejaké memorandum, na základ e 

ktorého budú tie hodiny vymedzené. Ja som presved čený, že 

k tomuto dôjde. 

 

  Ale ja by som to nepodmie ňoval v tejto fáze, lebo 

naozaj ešte ten projekt je na za čiatku a ten projekt 

ur čite bude náchylný k tomu, že bude spolupracova ť so 

samosprávou. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Osuský, faktická. 

 

 

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

 Ve ľmi stru čne. Pán poslanec, samozrejme, dôvera je 

základ. Už to dnes opakujem, dôveruj ale preveruj. A úplne 

najlepšie je staré latinské scripta manet, čo je napísané, 

co je psáno, to je dano. 

 

 To znamená, ak my zo všetkých hodín, ktoré trvá 

týžde ň, vymedzíme spolu 10 hodín, to znamená to je 

jednod ňová prevádzka. Z toho časť doobeda, ke ď tam 
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verejnos ť aj tak nechodí pre tie školy, tak to nie je 

nijaký záväzok, ktorý by niekto mohol považova ť za hrdelné 

podmie ňovanie súhlasu. Ja si myslím, že je to absolútne 

prijate ľné a pozmeni ť si to môžme dovoli ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, ja ešte v diskusii, aby ste 

mohli reagova ť, aby som vás netla čil, že som už mimo 

diskusie, poviem, že my sme pozerali zápis zo škols kej 

komisie, kde sa táto podmienka nedostala. To len, n eviem 

pre čo, ale mám tu zápis, ktorý vám môžem ukáza ť. Podpísal 

ho pán predseda. 

 

 Ale chcem vás informova ť, že naopak, ja som podobným 

spôsobom ako vy na školskej komisii rokoval s tým 

záujemcom. Považoval som to za ve ľkú a dôležitú vec, aby 

sa tam tá verejnos ť a naše deti mohli dosta ť. Mám ponuku 

od združenia DAMP, kde zaru čuje 6 hodín pre materské a 

základné školy, 4 hodiny pre verejnos ť. Zapracujeme to do 

zmluvy. To tu hovorím verejne, nemusíme o tom hlaso vať, 

pretože je to ponuka žiadate ľa.  

 

 Ja som ho žiadal, aby bol konkrétny, bol konkrétny .  

 Dal tam vlastne ten návrh, ktorý vy ste pán poslan ec 

povedali, že pre vás je dôležitý pre podporu tohto 

materiálu. Verejne tu prehlasujem, že takýto návrh máme a 

zapracujeme ho do zmluvy.  

 To ľko k tomu teda, aby som reagoval na to čo ste 

požadovali. Sme si to teraz preverili, dali sme to dokopy 

a môžme vás o tomto takto informova ť. 
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 Pán poslanec Len č; nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa ospravedl ňujem, 

ja som bol vonku teraz chví ľu, takže celkom neviem o čom 

sa hovorilo, ale;  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O požiadavke školskej komisie na tie hodiny.  

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Áno, áno, jasné. Neviem celkom reagova ť na to 

uznesenie; hovorili sme o tom tak ako pán kolega Os uský 

hovorí.  

 Ak sa to nedostalo do uznesenia, tak sa 

ospravedl ňujem, ale to som si nevšimol.  

 Ale pán riadite ľ Gajarský to v podstate aj spomenul, 

že spolo čnos ť sama sa zaviazala, že 4 hodiny pre verejnos ť 

dá. Aj ke ď potom v tom liste, ktorý poslala, tam to bolo 

napísané, že iba 2 hodiny sú to.  

 Ale k ľudne sa to v tej zmluve môže upravi ť na 4 

hodiny, tak ako to pôvodne bolo.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Štyri a šes ť. Toto tu hovorím, že takýto podklad 

máme, čiže budeme s ním takto pracova ť.   

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 Myslím, že netreba reagova ť, lebo sme si veci 

vysvetlili priamo. 

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

písomne predložené. Ide o prípad hodný osobitného z rete ľa, 

upozor ňujem ešte. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Čiže sme stále v trojpätinovom hlasovaní. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 Tá podmienka sa do tej zmluvy dostane, pretože je 

súčasťou návrhu žiadate ľa. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 

 Chcem sa vážených predsedov klubov opýta ť, či by sme 

urobili prestávku? Ja som ju plánoval na pol siedmu .  

 Chcel som vám navrhnú ť, aby sme mali prestávku pol 

hodiny, teda do siedmej, my máme pripravenú takú sk romnú 
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večeru pre vás. S tým, že by sme potom od siedmej 

pokra čovali do deviatej hodiny. Teda od 19. do 21. Tak je  

naplánované dnešné rokovanie.  

 Čiže, prosím, vyhlasujem prestávku. 

 Pokra čujeme o 19. hodine bodom 11.  

 Ďakujem pekne 

 

 (Prestávka od 18.30 h do 19.00 h. Po nej:)   

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

oznamujem vám, že je 19.08, chceli sme o siedmej 

pokra čova ť, takže vás volám do rokovacej miestnosti. A 

oce ňujem tých, ktorí už v nej sedia a čakajú na 

pokra čovanie nášho dnešného rokovania. Volám teda všetkýc h 

vás, ktorí ste najmä v mezaníne a v ostatných pries toroch 

Primaciálneho paláca, aby ste sa vrátili do rokovac ej sály 

a zaujali miesta na pokra čovanie zasadnutia mestského 

zastupite ľstva.  

 

 Konštatujem, že v sále je prítomných 19 poslancov,  čo 

je málo na to, aby sme mohli pokra čova ť hlasovaniami, 

ktoré si vyžadujú minimálne 27 hlasov.  

 Prosím teda vážených pánov poslancov a vážené pani e 

poslankyne, aby sa vrátili do rokovacej sály a priš li 

najmä z priestorov mezanínu, aby sme mohli pokra čova ť v 

našom rokovaní. 

 

 V tejto chvíli konštatujem, že je v sále nad 30 

poslancov, čo nám umož ňuje, aby sme otvorili druhú časť 

nášho dnešného rokovania, ktorá je tak, ako som avi zoval,  

plánovaná do 21.00 h. 
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 Otváram rokovanie o bode číslo 11.  

 Prosím vážených pánov poslancov a panie poslankyne , 

keby zaujali svoje miesta v rokovacej sále. Ďakujem pekne. 

 

 

BOD 11:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Rača, parc. č. 17330/13 a parc. č. 17330/14, spolo čnosti 

IMC real, s.r.o., so sídlom v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, máte slovo. 

 

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 

 Čiže je to bez úvodného slova. 

 Po zhode všetkých zainteresovaných dávam priestor pre 

vás; nech sa vám pá či. 

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 Dávam slovo návrhovej komisii; pani predsední čka, 

máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, ktorý bol 

predkladate ľom písomne predložený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 11. 

 Na prijatie uznesenia potrebujeme trojpätinovú 

väčšinu všetkých poslancov. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

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

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 12, prípad osobitného zrete ľa. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Rača, parc. č. 17360/2 a parc. č. 17360/18, Ing. Rolandovi 

Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu, bytom v Brati slave.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál tiež bez úvodného slova. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Bez úvodného slova. 

 Prosím, je tu priestor pre vás.  

 Nikto sa do diskusie neprihlásil. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu.  

 Pripomínam, že ide tiež o prípad hodný osobitného 

zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je až po bod číslo 30; to už nebudeme pripomína ť, 

lebo poslanci už sú v sále. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 12. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

 

BOD 13:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Karlova Ves, parc. č. 11/1, pre spolo čnos ť JOYFUL, s.r.o., 

so sídlom v Bratislave.  

 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

114  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr.  Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 

 Prijali sme platné uznesenie.  
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BOD 14:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Lam ač, 

parc. č. 443/1, Mgr. Art. Martinovi Lötinczovi, bytom, v 

Trnave.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, je tu priestor pre vás. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 
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 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

 

BOD 15:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Dúbravka, parc. č. 2822, spolo čnosti M.J.A., s.r.o., so 

sídlom v Bratislave . 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Aj tento bod bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, ak sa chcete vyjadri ť, nech sa pá či. 

 Ak nie, návrhová komisia má slovo. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, ktoré je písomne 

predkladate ľom predložené. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal, jeden nehlasoval.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Dúbravka, parc. č. 3481/61, 3481/1, 3479/1, 3478/4 a 

3477/4, pre spolo čnos ť VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave . 

 

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

            primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je tu priestor pre vás, vážené poslankyne a vážení  

poslanci. 

 Ak nemáte záujem diskutova ť, prosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - ve ľkej telocvi čne o 

výmere 309,40 m2, nachádzajúcej sa na Batkovej ul. č. 2, v  

k. ú. Dúbravka, pre nájomcu CV Č Klokan, so sídlom v 

Bratislave, na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do 30. 06. 

2013, 5x týždenne, v pondelok a stredu od 15.00 hod . do 

18.00 hod., v utorok od 16.00 hod. do 20.00 hod., v o 

štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod. a v piatok od 1 6.00 

hod. do 19.00 hod.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu. 

 Nik sa do neprihlásil.  

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti - malej telocvi čne o 

výmere 144 m2, nachádzajúcej sa na Batkovej 2, v k.  ú. 

Dúbravka, pre nájomcu CV Č Klokan, so sídlom v Bratislave, 

na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do 30. 06. 2013, 5x 

týždenne, v pondelok až piatok od 16.00 hod. do 20. 00 hod.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ste sa to nejako nau čili, tú formulku.  

 Otváram diskusiu.  

 Nikto sa neprihlásil.  

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, ktoré je písomne 

predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

121  

 

BOD 19:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Podunajské Biskupice, parc. č. 5679, mestskej časti 

Bratislava - Podunajské Biskupice.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Nebudete veri ť, tiež bez úvodného slova. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram diskusiu. Nik sa nehlási. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 
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 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

 

BOD 20:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti - ve ľkej telocvi čne o 

výmere 285,40 m2, nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v k. ú. 

Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s .r.o., 

so sídlom v Bratislave, na dobu ur čitú od 01. 10. 2012 do 

30. 06. 2013, 3x týždenne, v pondelok a stredu od 8 .00 

hod. do 17.00 hod. a v piatok od 11.40 hod. do 17.0 0 hod.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ.   

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova. 

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Je tu priestor pre vás.  

 Pán poslanec Muránsky. 

 

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

 Ja by som sa chcel k tomuto spýta ť, že doteraz sme 

prenajímali tie telocvi čne v takých poobed ňajších časoch, 

že či to neovplyvní chod vlastne tejto telocvi čne tak ako 
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sa využívala doteraz? Chcel by som si iba ozrejmi ť, že či 

naozaj to nepôjde na úkor nejakej inej školy?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Možno na to vie odpoveda ť pán vedúci 

oddelenia správy nehnute ľného majetku.  

 Ešte pán poslanec Černý, kým si nachystáme tú 

odpove ď. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja sa pokúsim odpoveda ť, lebo túto 

situáciu poznám. Bod a materiál 21 poníma o tom ist om, ale 

o tom druhom školskom subjekte. Takže odzrkad ľuje to ich 

vzájomnú dohodu, že si rozdelili prenájom tých telo cvi ční 

v rámci piatich po sebe nasledujúcich d ňoch tak, aby sa 

dokázali prestrieda ť. Takže taký istý systém funguje aj 

doteraz. Takže je to v poriadku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže to neohrozí tie subjekty. Ďakujem pekne za tú 

odpove ď. Ste nám pomohli, lebo máte tú znalos ť lepšiu ako 

my. Čiže sme odpovedali pánovi poslancovi. 

 A zrejme môžeme da ť slovo návrhovej komisii. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

124  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľnosti - ve ľkej telocvi čne o 

výmere 285,40 m2, nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v k. ú. 

Podunajské Biskupice, pre nájomcu GAUDEAMUS s.r.o.,  so 

sídlom v Bratislave, na dobu ur čitú od 01. 11. 2012 do 30. 

04. 2013, 3x týždenne, v utorok a štvrtok od 8.00 h od. do 

16.00 hod., v piatok od 8.00 hod. do 11.35 hod.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predpokladám, že bez úvodného slova.  

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, myslím, že sme si aj vysvetlili, pre čo 

je tu tento návrh predložený.  

 Dávam priamo slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných  

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Schválili sme platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 22:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Nivy, parc. č. 9451, na vybudovanie kontajnerového 

stanoviš ťa vlastníkom bytov Tren čianska 22, 24, 26 v 

zastúpení spolo čnosti SENES, spol. s r.o., so sídlom v 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ.   

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu na 

uznesenie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

dvaja nehlasovali. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

BOD 23:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
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Nivy, parc. č. 21796/1, spolo čnosti Heineken Slovensko, 

a.s., so sídlom v Bratislave.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja k tomu len pridám, že je to taký netradi čný nájom. 

A vidím, že vyvolal váš záujem, takže dám vám pries tor.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Budaj, potom ďalší 

prihlásení. Nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Až doteraz išlo o také menšie územia, ktoré sme 

prenajímali niekedy aj pod cenu, proste ve ľmi lacno, aby 

sme u ľahčili prístup alebo umožnili urobi ť parkovanie. Tu 

ide o 14 a pol ára, alebo 14 a štvr ť ára na ve ľmi komer čne 

zaujímavom mieste, ktoré si chce prenaja ť D ňom 

architektúry a dizajnu, ktoré už skon čili, bohatá firma 

Heineken. Ale chce si, zmluva už znie na dobu neur čitú a 

obávam sa, že za prvé, na prvý poh ľad je to ľúbivé, lebo 

skrášlia kút zeme, ktorý je momentálne ur čite suchý a 

neupravený.  

 Ale obávam sa, či to nie je cesta potom k osobitnému 

zrete ľu, lebo ide o komer čne hodnotný pozemok.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Borgu ľa má slovo.  

 

 

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

 Ja sa chcem pripoji ť k pánovi Budajovi. Tiež sa mi to 

nie úplne pozdáva. Je to ve ľmi lukratívny pozemok na 

lukratívnom mieste, v rozvojovej časti mesta, blízko 

Eurovei, blízko centra mesta. Ke ď ten pozemok 

nepotrebujeme, tak pre čo ho neprenajmeme dlhodobo za 

riadne peniaze alebo ho nepredáme? 

 

 A tiež sa mi úplne nie pá či, že tam bude síce 

kvetinové ale stále len reklamné logo spolo čnosti 

Heineken; pre m ňa je to reklama ako každá iná. A trošku sa 

mi až také smiešne zdá; ja tento materiál nepodporí m. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ak sa nechce už nikto vyjadri ť, ja kratu čko 

zareagujem:  

 Je to netradi čné, ja to pripúš ťam. Nájdete vo 

viacerých mestách ke ď prichádzate na príjazde do mesta. 

Nájdete plochy, ktoré sú trošku šikmé, aby si ich v odi či 

všimli. Na nich je trávnatá reklama. Výhoda ktorú z  toho 

má mesto, ktoré to urobí. Teda v tomto prípade naše  mesto 
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je tá, že sa budú stara ť o celú tú plochu tak, ako je to 

navrhované. Čiže my máme menej starostlivosti so 

starostlivos ťou o zelené plochy za to, že tam má Heineken 

reklamu. Možno to nie je vyvážene navrhnuté. Ak dos taneme 

od vás negatívne stanovisko, budeme h ľadať cestu ďalej.  

 

 Je to prosím, jeden z mestských zásahov, preto tam  

boli spomínané Dni architektúry a dizajnu. V knižke  

Mestské zásahy, ktorú spracoval pán architekt Valo a 

Sádovský sa toto navrhovalo ako skultivovanie zelen ých 

plôch v meste za peniaze súkromných investorov. Áno , budú 

tam ma ť reklamu. Čiže nie je to úplne zadarmo. Proste oni 

nie čo získajú, ale nám prinesú istý prínos, ktorý my sm e 

sa snažili oceni ť najlepšie ako sme vedeli a predkladáme 

to tu prvýkrát.  

 Čiže skúšame, ako sa k tomu postavíte. 

 

 Ak nenájdeme pochopenie, budeme h ľadať nejakú inú 

cestu.  

 Ale myslím si, že je to spôsob, akým sa dajú 

skultivova ť niektoré plochy za peniaze súkromných 

spolo čností.  

 Pán poslanec Osuský chce faktickou reagova ť. 

 

 

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

 Nepochybne racio je v obidvoch stranách argumentác ie.  

 Ale ke ď sa zamyslíme nad cenou a nad faktom, že je to 

reklama skuto čne ako každá iná, možno ešte pôsobivejšia, 

možno ešte akýmsi spôsobom menej nudná a tradi čná, tak je 

otázka nájs ť pri rozumnom kompromise, že sa stane to čo 
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hovoríte, a čo je pozitívna strana jedna aj to, že pomerne 

bohatá firma si za túto reklamu zaplatí viac. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pilinský má faktickú. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal, boli tu spomenuté,  

teda iniciatíva Mestské zásahy. Ko ľko z tých mestských  

zásahov ktoré boli spracované v tej knižke, ktorému  

dobrovo ľnícky venovali architekti ur čite stovky hodín vo 

svojom vo ľnom čase, ko ľko z tých projektov bolo v 

Bratislave realizovaných?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jeden.  

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Jeden. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zatia ľ jeden.  

 To je na prvý pokus. 
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Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Toto je šanca, aby bol realizovaný druhý, a si 

myslím; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 A pripravujeme ďalšie, pán poslanec. 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ja si myslím, že to by bolo fér vo či tým ľuďom, ktorí 

svoj vo ľný čas venovali tomu, aby tomuto mestu nie čo 

ponúkli. 

 A myslím si, že je na mieste, aby sme takýto proje kt 

podporili. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Dávam slovo pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 

 

 

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

 Ja len chcem doplni ť, pán primátor, kolegom, ktorí 

diskutujú o tom a špekulujú, čo by bolo bývalo keby tu 

mesto; aká je alternatíva si musíme uvedomi ť. Alternatíva 

je špinavý, spustnutý pozemok v priemyselnej zóne.  

 Tu máme zadarmo kvalitný verejný priestor. A je to  

nájomná zmluva na dobu neur čitú; dá sa vypoveda ť, ke ď sa 

nám nebude pá či ť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vašu faktickú poznámku. 

 Asi niet v tej čo diskusii doda ť. Nechám na vaše 

rozhodnutie, vy ste, a zvážite to čo ste po čuli v 

diskusii.  

 Čiže prosím pani predsední čku návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Je to, samozrej me, 

trojpätinová vä čšina. Inak by to nebolo v tomto bloku 

hlasovania. To len upozor ňujem z faktických dôvodov. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťsedem z toho hlasovalo za, jeden proti, siedmi 

sa hlasovania zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k tom uto 

bodu programu. 

 

 

BOD 24:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúcei sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 
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vecného bremena v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 

21821/1, spolo čnosti VERO, s.r.o., so sídlom v Bratislave  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, je tu priestor pre vás, poslancov. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode 24. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  
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BOD 25:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Záhorská Bystrica, parc. č. 253/5 Telovýchovnej jednote 

Záhorák - tenisový klub, so sídlom v Bratislave . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ.  

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova tiež. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, je tu priestor pre vás. 

 Ak sa nik nehlási, dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 
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BOD 26:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúci sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 

vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 

22187, spolo čnosti NICOLA INVEST, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu. Nik sa do nej neprihlásil. 

 Návrhová  komisia. Ba, prepá čte, ešte som vás 

ustrelil; pán poslanec Fiala sa hlási. 

 

 

Stanislava  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Chcem sa spýta ť, či toto je aktuálny obraz 

alebo to bol ten, ktorý sa preklikol, pretože ja tu  mám 

nejaké vo svojich poznámkach, že ktorý je to teda p ozemok?  

  

 Ak je to ten od ľahlý, či to nie je aj možné využi ť 

ako parkovacie miesta, lebo ten pozemok je 30 metro v dlhý 

a vzh ľadom k vstupu do areálu je to pod ľa môjho názoru 

neprimerane široké.  

 Ak viete odpoveda ť na túto otázku? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, sme v bode 26, NICOLA INVEST, 

katastrálne územie Ružinov. Pán vedúci, vieme odpov edať na 

tú otázku?  

 Takže, ako to urobíme, pretože pán poslanec chce 

vedie ť, či sa pozemok nedá z h ľadiska jeho lokalizácie 

využi ť na parkovanie? Je to katastrálne územie Ružinova, 

otázka znie, ako sa k tomu postavila mestská časť? Toto ma 

zaujíma, toto by ste mali vedie ť jednozna čne odpoveda ť. 

Súhlas starostu. Pretože ten by mal v prvom rade ma ť 

záujem na tom, aby sa územie využilo v prospech. Čiže pán 

starosta súhlasí.  

  

 Pán poslanec, aspo ň takú odpove ď vám v tejto chvíli 

dáme. Čiže nevieme poveda ť viac a spoliehame sa na miestnu 

znalos ť pána starostu a mestskej časti Ružinov. 

 

 Ke ďže ďalšie prihlášky do diskusie neboli, dávam 

slovo návrhovej komisii.   

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

 

BOD 27:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu 1-izbového bytu č. 19 a nebytových 

priestorov na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nov é 

Mesto, Slovenskej humanitnej rade so sídlom v Brati slave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, toto má hlbší aspekt než len bežný nájom.  

 Myslím, že si to uvedomujete a je to v tom materiá li 

napísané, prosím o vašu podporu.  

 Dlho sme o tom diskutovali aj v komisiách, kým sme  

našli zhodu. Ja verím, že to nájde aj podporu mests kého 

zastupite ľstva. 

 Vidím, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 27. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 28:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu pre HK VSR SR 20, s.r.o., a  SZ ĽH, 

o.z.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Nech sa vám pá či; pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján   B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Chcem sa spýta ť príslušných komisií, 

ktoré to majú na starosti, že si sa stotož ňujú s tým 

cenníkom?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pýtali ste sa komisií, čiže nemôžem odpoveda ť ja. 

Zatia ľ sa nikto iný neprihlásil. 

 Takže, pán poslanec, ja poviem čo viem ja, aby som 

bol úprimný ve ľmi, a to sme tlmo čili aj poslancom v 

komisiách. 

 

 My sme dostali žiados ť, aby na štadióne Ondreja 

Nepelu sme mali aj hokejovú ligu, našu slovenskú. L ebo 

kontinentálna hokejová liga je predsa len iná kateg ória. A 

v rámci možností, ktoré títo mladí hokejisti majú a  

Slovenský zväz ľadového hokeja, tak sme sa snažili to 

napasova ť tak, aby si to vedeli dovoli ť. Pretože inak by 

hrali možno niekde inde, v inom meste a naši obyvat elia by 

prišli o možnos ť zaži ť Slovenskú hokejovú ligu.  

 

 Čiže h ľadali sme riešenie prijate ľné pre obe strany.  

 Poviem to ve ľmi diplomaticky alebo pravdivo, pretože 

to tak je. A z toho potom vyplývajú aj tie ceny, kt oré sú 

tu navrhované, aby to vlastne pre tých mladých bolo  možné 

zabezpe či ť. 

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

 Ďakujem za slovo. Ke ďže bola komisia vyzvaná, tak 

cítim teda nejakú morálnu povinnos ť k tomu nie čo poveda ť. 

Nerád by som sa mýlil, ale mám taký pocit, že tento  bod 

sme na komisii neriešili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zrejme ho mala finan čná komisia. Ale tam sme si 

vysvet ľovali tie veci, ktoré som tu nahlas povedal a 

žiadali sme poslancov o podporu, aby sme našli zhod u v 

tom, že to možno nebude úplne stopercentne tak ako sme to 

mali nastavené pre dospelých, pretože toto sú hrá či do 20 

rokov, juniori. Ale snažíme sa teda pritiahnu ť ich na náš 

hokejový štadión a na to, aby sme mali teda zážitok  aj zo 

Slovenskej hokejovej ligy. 

 Ke ďže nie sú ďalšie prihlášky do diskusie, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

 Slovo má návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasovali. 

 Schválili sme platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 29:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku registra "C" parc. č. 16505/23 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v katas trálnom 

území Trnávka. Pozemok je zverený do správy organiz ácii 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

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

 Tiež bez úvodného slova. Len spomeniem, dostal som  aj 

ústny súhlas od pána Pekára, starostu Ružinova.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bol to ten bod, kde sme avizovali, že potrebujeme mať 

jasné vyjadrenie pána starostu. Kým odišiel, tak te n 

súhlas udelil. Čiže len z technických dôvodov ho nemáme 

písomne.  

 Prosím, je tu priestor pre vás. 

 Vidím, že sa nikto nehlási; hlási, predsa len. 

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

 Ja by som predsa radšej privítal osobné vyjadrenie  

pána starostu, ako takéto sprostredkované. Neviem, či 

musel odís ť, ale prišiel na za čiatok; 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán starosta sa riadne ospravedlnil tak ako som to  na 

začiatku povedal. 

 

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

 Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže on sa riadne ospravedlnil, vedel že tu nebude 

môcť by ť práve v tomto čase, ke ď budeme rokova ť okolo 18. 

až 20. hodiny.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ke ď pán starosta odchádzal tak ma požiadal, pokia ľ to 

nebude povedané z úst pána riadite ľa. 

 Totižto došlo k takej nejakej nezrovnalosti, že ic h 

žiadala o súhlas spolo čnos ť Marianum a nie hlavné mesto. A 

oni spolo čnosti Marianum neodpovedali, lebo to nebolo 

vhodné. Čiže v tomto prípade, ak požiada hlavné mesto, 

resp. hlavnému mestu ten súhlas udelila; ke ď to bude treba 

v písomnej podobe to tiež odovzdá. Čiže v tom bol problém. 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja si myslím, že toto by sme nemali otvára ť. Je to 

naozaj tak, že Marianum sa to snažilo rieši ť, ale tú 

právomoc alebo teda tú rozhodovaciu právomoc má v t omto 

prípade mesto, pretože sa jedná o prípad hodný osob itného 

zrete ľa, ktorý musí ís ť len cez poslancov. A tú žiados ť 

sme si nakoniec teda vysvetlili s pánom starostom, ktorý 

súhlas udelil. A ja o tom nemám žiadne pochybností.   

 Ke ď že sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Schválili sme platné uznesenie.  

 

 

 Otváram rokovanie o ďalšom bode programu, ktorý je v 

pôvodnom programe ozna čený ako 40. 

 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

144  

 

BOD 40:  

Návrh na zvýšenie základného imania spolo čnosti TEHELNÉ 

POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného  mesta 

SR Bratislavy ako akcionára spolo čnosti, alebo na prevod 

akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spolo čnos ť TP 

SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj 

pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. 

ú. Nové Mesto, spolo čnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v 

Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. K tomuto materiálu by 

som chcel len podotknú ť, že toto je ve ľmi dôležitý bod 

dnešného rokovania aj vzh ľadom k tomu, že úzko súvisí s 

bodom týkajúcim sa návrhu zmeny rozpo čtu, kde po čítame s 

predajom pozemkov, aj akcií.  

 A preto odporú čame alternatívu B v tomto uznesení.  

 

 Chcel by som hlavne poukáza ť na to, že dostali sme aj 

list od audítora, volá sa myslím AUDIT GRACIA tento  

audítor, ktorý auditoruje túto spolo čnos ť TEHELNÉ POLE, 

ktorý upozor ňuje na záporné vlastné imanie tejto 

spolo čnosti vo výške 2 670.000, k čomu samozrejme TP 

SLOVAN ako majoritný akcionár vydal pre ú čely tohto auditu 

vyhlásenie, že preberá v plnej výške zodpovednos ť za 

záväzky tejto spolo čnosti TEHELNÉ POLE.   
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 Takisto z tohto listu vyplýva, z tohto listu audít ora 

vyplýva, že spolo čnos ť už dosahuje stratu vo výške 2 

627.000.  

 

 Chcem iba upozorni ť na to, že ak sa rozhodneme pre 

inú alternatívu ako pre alternatívu B, musí by ť mesto ako 

40 %-ný akcionár pripravené kry ť túto stratu. To znamená, 

že by sme museli si pripravi ť nie čo cez milión Eur na to, 

aby sme ju mohli vykry ť a urobi ť pe ňažný vklad do tejto 

spolo čnosti.  

 

 Preto by som apeloval na to, aby ste hlasovali za 

alternatívu B.  

 Túto alternatívu odporú ča prerokova ť aj finan čná 

komisia.  

 Mestská rada pod ľa mojich informácií čo tu mám myslím 

odporú ča alternatívu A.  

 Takže to ľko úvodné slovo.  

 Hovorím, len je to ve ľmi dôležitý materiál. Týka sa 

aj zmeny návrhu rozpo čtu. Ve ľmi na vás apelujem, aby ste 

sa rozhodli v prospech alternatívy B. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne, pán riadite ľ. Ja k tomu pridám len 

vetu, že toto nie je nový materiál, my to tu rokuje me už 

nieko ľko mesiacov. Požiadavka finan čnej komisie bola, aby 

sme doplnili výsledky roku 2011, tie práve vo svojo m 

úvodnom slove zvýraznil pán riadite ľ. Čiže to záporné 

imanie spolo čnosti je omnoho vyššie ako bolo v minulom 

roku. Tam to boli nieko ľko desa ťtisíc Eur, teraz je to už 
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na úrovni 2,7 milióna. A tá situácia je z nášho poh ľadu 

vážna na to, aby sme si splnili svoje povinnosti ak o 40 %-

ný akcionár.  

 

 Pod ľa nás nemáme dostatok finan čných prostriedkov ani 

možností rieši ť tú situáciu. Čiže ten návrh na alternatívu 

B sa nám zdá racionálny aj z tohto h ľadiska, pretože by ť 

súčasťou spolo čnosti ktorá je v strate a ktorá bude 

dlhodobo spláca ť úvery, sa nám zdá že nie je racionálne.  

 Preto navrhujeme, ako základnú alternatívu, 

alternatívu B.  

 Otváram diskusiu do ktorej sa hlási pán poslanec 

Černý ako predseda dozornej rady spolo čnosti TEHELNÉ POLE; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. V krátkosti len rekapitulácia: 

 Rok 2010 mínus 66.000, rok 2011 mínus 2 629.000, a  po 

septembrovom konaní dozornej rady vás môžem informo vať, že 

ku koncu 7. mesiaca tohto roka je znova záporná str ata 

mínu 1 350.000. 

  

 Takže ak aj budeme sa usilova ť o zotrvanie v tejto 

spolo čnosti, o rok znova budeme rieši ť tento problém s 

tým, že znova budeme dofinancováva ť stratu mínus 1 

350.000, prinajlepšom. Padali tu alternatívy a rieš enia v 

tom zmysle, že vidina zaradenia KHL, Bratislavského  

SLOVANA do sú ťaží KHL prinesie nejaké zlaté ovocie, 

nestalo sa tak. A po prvých skúsenostiach je táto 

skuto čnos ť vy číslená, že prinesie hotelu ďalších možno do 

konca roka 90.000 Eur.  
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 Takže nie je to tá návštevnos ť ruských hokejistov a 

ruských fanúšikov nie je taká, že by vykupovali vše tky 

bary a nejako výrazne sa nepodie ľajú na sanovaní tohto 

hotela.  

 

 Preto ako predseda dozornej rady sa takisto priklá ňam 

k alternatíve typu B, to znamená odpredaju týchto 4  akcií 

hlavnému akcionárovi i vzh ľadom k tomu, že naša finan čná 

kondícia nie je vstave, kedy sme schopní či už navyšova ť 

základné imanie alebo vykrýva ť tieto straty, alebo nejakým 

podielom ru či ť za záväzky, ktoré v postate sa viažu na 

výstavbu tohto hotela.  

 

 A sú časťou odpredaja týchto akcií, to je ten podbod 

B, je odpredaj pozemku pod týmto hotelom. Mám za to , že je 

nevyhnutnos ť, aby sme vyriešili jednu starú záležitos ť z 

minulosti, ktorú nám vy čítalo aj NKÚ, kontrolný úrad 

najvyšší, vzh ľadom k nevýhodnému prenájmu z minulých 

období, kedy cena prenájmu tohto pozemku pod celým hotelom 

je v sume 1.000 korún za celý pozemok na celý jeden  rok.  

 

 Takže v prípade, ak sa bavíme o nejakom záujme háj i ť, 

alebo snahe háji ť finan čné záujmy tohto mesta, nemôžeme 

pokra čova ť my v takto nevýhodnej zmluve. A navrhujem preto 

odpreda ť tuto, aj tento pozemok ako sú časť tých 4 akcií. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pánovi poslancovi Černému. 
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 Slovo má pán poslanec Borgu ľa.  

 

 

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

 Ja sa chcem opýta ť, že pre čo v tom materiáli máme 

vôbec nejaké alternatívy? 

 V úvodnom slove celkom evidentne ste povedali, že 

máme teda alternatívu, že podporíte alternatívu B, na 

alternatívu A nemáme.  

 Navyše vo všetkých ďalších materiáloch ako je 

rozpo čet, zmena rozpo čtu a podobne, sa ráta s príjmami z 

predaja pozemku. Čiže sa evidentne ráta s alternatívou B.  

 

 Preto sa chcem opýta ť, že pre čo predkladate ľ, a teda 

pán primátor nám jasne nedá materiál, jednoducho to to 

takto je, iné si dovoli ť nemôžme, žia ľ, toto sú fakty.  

 A pre čo tu vôbec posudzujeme v alternatívach? 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Chcem sa spýta ť; v rámci tej celej výstavby 

na Tehelnom poli bola vybudovaná na pozemkoch akcio vej 

spolo čnosti TEHELNÉ POLE aj verejná komunikácia?  

 Sú tieto pozemky pod cestou nejakým spôsobom vymer ané 

a oddelené od celej transakcie? To je otázka na pán a 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislava 

 Áno, pán riadite ľ na ňu odpovie. 

 Slovo má pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Chcel by som iba ve ľmi jednoduchým jazykom ozrejmi ť, 

že čo ideme urobi ť. My ideme za 13.000 Eur preda ť 40 %-ný 

podiel v hoteli Hilton. Samozrejme, je jasné, že my  ke ď 

máme spláca ť nejaké záväzky, ktoré súvisia s tým, že musel 

tu tento hotel by ť vybudovaný, at ď., at ď., tak samozrejme 

že musíme o čakáva ť, že nie na za čiatku bude nejaká strata 

a tú stratu budeme musie ť vykry ť. Ale ak za 13.280 Eur 

predáme 40 %-ný podiel v hoteli Hilton, tak to naoz aj nie 

je v poriadku, a nie je to v súlade s efektívnym 

hospodárením.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, viete aká je obsadenos ť hotelov v 

Bratislave? Priemerná? Máte o tom predstavu?  

 20 %. 20 % je úplne tragické číslo.  

 Pán poslanec Černý opä ť sa hlási do diskusie. 

 

 

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

 Ja si dovolím doplni ť túto záležitos ť.  

 Jednej našej akcii odpovedá mínus 276.000 Eur podi el 

vlastného imania. Tá spolo čnos ť, my nemôžeme na to pozera ť 
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v tom zmysle, že máme tam nejaký hotel. Ten hotel j e z 

cudzích zdrojov. A v ú čtovníctve a v ekonomike je to 

vyjadrené vlastným imaním. 

 

 To znamená, my keby sme chceli obchodova ť s týmito 4 

akciami, tak môžeme reálne po číta ť s tým, že jednej akcii 

odpovedá mínus 276.000 Eur. Uvediem taký jednoduchš í 

príklad: 

 Ke ď si postavíte na úver dom, rodinný dom, môžete sa 

síce teši ť, že aký ho máte krásny. Ale v okamžiku, ke ď 

nebudete ma ť na jeho splatenie, tak jednoducho ten dom už 

viacej nebude váš. 

 

 Doplním: Správa audítora nebola vydaná k ú čtovnej 

uzávierke 2011. To poníma tú skuto čnos ť, že pokia ľ nie je 

zabezpe čená prevádzka v nasledujúcich 12 mesiacoch, 

audítor túto správu nevydá. Keby hlavný akcionár ne dotoval 

prevádzku tohto hotela, tak predstavenstvo už dnesk a je 

povinné vyhlási ť konkurz tejto spolo čnosti. A to znamená, 

že veritelia nadobudnú tento majetok a môžu ho odpr edať. 

To je realita.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Dúfam, že nepredbehnem pána kolegu  

Osuského, ale za čnem trošku od inej strany.  
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 Bol jeden gazda, mal ve ľkú záhradu a chcel zasadi ť 

kapustu, hej. A dohodol sa s capom, že on bude spra vova ť 

tú záhradu aj s tou zasadenou kapustou. Vstupný pod iel 

gazdu bol 40 a cap mal 60 %. Ke ď prišlo k zberaniu úrody 

sa zistilo, že kapusta bola ohryzená, dokonca niekt orá ani 

nevyrástla a za čalo sa rieši ť teda že čo ďalej, lebo gazda 

chcel kapustu predáva ť. A zistil, že má len škodu.  

 

 A vtedy prišiel cap a povedal tu: Vieš čo, tebe sa to 

neoplatí, hej. Daj mi tú záhradu, ja dokonca kúpim aj ten 

pozemok, aj to čo tam nevyrástlo a tých 20.000 čo si do 

toho dal ja ti dám teraz za to 40. Gazda ako najlep ší 

hospodár povedal: Samozrejme, to je to najlepšie ri ešenie, 

lebo mne tých 40.000 teraz pomôže.  

 

 Pán primátor, priamo na vás:  

 Ja som vás pokladal za to, že v rámci toho, 

predchádzajúcej kariéry viete aj ko ľko je nie čo viac ako 4 

plus 4, hej. V tomto prípade, ke ď sa zastávate takého 

obchodu sa mi zdá, že to je ne čestné vo či mestu; ne čestné, 

hej.        

 

 My sme 2 roky, resp. od za čiatku ako tá akciová 

spolo čnos ť vznikla ako mesto, aktívne nezasahovali do 

chodu. Dnes nám ten, ktorý to robil, a vidíme teda že sa 

mu podaril pekný kúsok, hej, postavi ť na tom placi, možno 

keby sme prísne posudzovali ú čel a zámer s ktorým tá 

akciová spolo čnos ť vznikla, že nenaplnil ten zámer ktorý 

práve akcionár, mesto, malo.  

 A my teraz blahodarne prijímame a s rados ťou to, čo 

nám jeden z tých ďalších, teda jeden z tých dvoch 

akcionárov ponúka.  
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 Vážení kolegovia, vážení poslanci, mne naozaj v to mto 

prípade to pripadá akože nevieme ko ľko je 4 plus 4, hej. 

Dať niekomu to, čo má hodnotu zatia ľ nevy číslenú, a len 

preto, že on nám ponúkne dvojnásobok za akciu, ktor ú sme 

my tam vložili pred 5 či 6 rokmi, a v zapätí si povieme, 

že sme urobili dobrý obchod, no, tak to sme povedal i, že 4 

plus 4 je mínus 7, hej. 

 

 Ja jednozna čne som proti tomu a prosím aj vás, 

neschvá ľme tento obchod.  

 

 Kolega z dozornej rady, resp. predseda dozornej ra dy 

povedal, že ni č iné rozumné, resp. ú čelové sa nedá urobi ť, 

len to takýmto spôsobom problém mesta zhodi ť zo stola. 

Nie, potom spolo čnos ť bude ma ť bezproblémový chod. Aj on 

možno ako predseda nebude ma ť žiadne problémy, lebo možno 

sa už ani na rok nebudú vykazova ť straty, hej.     

 

 Lebo neexistuje, pod ľa mňa, nie v Bratislave a možno 

nie teda len teraz v krízovom období hotelová spolo čnos ť, 

ktorá za prvé dva roky môže vykáza ť zisk. Neexistuje. A že 

také výsledky, aké táto spolo čnos ť dosiahla, skôr by si 

ten menežment ešte zaslúžil pochvalu, aj ke ď sú tam 

rezervy, že náklady, odpisové náklady sa naozaj nem useli z 

účtovného h ľadiska členi ť do nákladov priebežných rokov; 

tých prvých dvoch, troch, piatich, dokedy to nevych ádza.  

 

 A túto schopnos ť za ťažova ť zisk nákladmi, odpisovými 

nákladmi z investícií, si investor resp. majite ľ mohol 

ponecha ť na ďalšie obdobie, ke ď už spolo čnos ť zisk 

vykazova ť bude.  
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 Ja teraz nemám žiadnu záruku, že pokia ľ to budú 

veritelia predáva ť, že zinkasovaná suma za túto stavbu, 

resp. za tento hotel bude vyššia ako mesto získa te raz 

týmto predajom. Ale ur čite nebudeme nútení preda ť pozemok 

za tú cenu, za ktorú, zase teraz poviem, akcionár j e 

ochotný zaplati ť.  

 

 Padol tu návrh z mesta, aby to bolo aspo ň 350 Eur/m2. 

Nie, on nechce, hej. Ale v zapätí má, má na to, aby  kúpil 

za milión, hej, bez problémov, ale toto nechce.  

 

 On nás donútil k tomu, aby sme mu boli ochotní to 

preda ť za to, za čo sa urobil odborný posudok.  

 

 Ilustrujem tým, v čera či predv čerom prebehla obchodná 

súťaž na pozemok v Devíne, kde takisto odborný odhadca  

stanovil cenu, ktorá sa prekro čila o 35 %, pri čom sa o 

pozemok uchádzali jedine dvaja záujemcovia.  

 

 Ja z tohto, z tejto malej skúsenosti vychádzam, že  

ten pozemok, a minule to tu odznelo, nemá hodnotu 5 00 

Eur/m2. Boli tu hlasy o dvojnásobku, ale tých 350 j e 

minimum ktoré, (gong), za ktoré sa budem ešte rozpa kova ť 

zahlasova ť. Ďakujem.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy     

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Černý má faktickú poznámku. 
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Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Dovolím si iba reagova ť na kolegu. Hovoril o 

účtovných odpisoch, ktoré sa odpísali v tomto roku. K eby 

si bol pre čítal výkaz ziskov a strát, tak tie tvorili a 

podie ľali sa vo výške 700.000 Eur. To znamená, 

zanedbate ľná časť vo či celkovej strate mínus 2 700.000. 

 

 V tomto roku; nechajte ma dohovori ť, v tomto roku tak 

ako je predpokladaná po 7 mesiacoch je ďalšia strata  

1 350.000. Odpredaj pozemku to nie je výmysel hlavn ého 

akcionára. On nemá, a myslím si, že ak tu má niekto  

prenajaté za 1.000 korún celý pozemok, tak je nelog ické, 

že by chcel vytiahnu ť z vlastnej kapse, z vlastných 

úverov, úverových zdrojov ďalší milión a chcel by nám ich 

dať v Eurách. To znamená on bude s k ľudným svedomím 

pokra čova ť v tom dlhodobom nájme 50 rokov, a my musíme 

hľadať cestu, ako potom (gong) budeme háji ť svoj 40 %-ný 

podiel v tejto spolo čnosti. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Viete, situácia, že necháme si 

nejakú mínusovú aktivitu, že vtedy sme dobrí ekonóm ovia, 

tak mi pripadá ve ľmi čudne. Pripadá mi len, že nejaký, 

naozaj ve ľmi neekonomicky človek alebo úplne hlupák si 
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nechá nie čo, čo mu neprináša peniaze. Situácia ke ď majú 

50-ro čný prenájom, to ako keby to bolo ich. Oni 

nepotrebujú nás. My nedržíme ich od krk, oni držia nás pod 

krk, že nás z tej biedy môžu dosta ť.  

 

 Pozemok ved ľa, hne ď ved ľa môžeme skúsi ť prevzia ť 500 

Eur, nikto ho nekúpi. Tie pozemky, my chceme z neho  

vyt ĺkať kapitál len preto, že to tam stojí. A nejaký ten 

systém tých rozprávok, o kapustách a tak, ma vôbec 

nezaujíma. Koniec je to, že to je mínusové. A že by  neboli 

roky, či sú hotely ziskové alebo nie, no proste kríza. Ani  

jeden nie je ziskový, či je dva roky alebo nie je dva 

roky. Poznám kopu hotelov, ktoré otvoria a druhý de ň boli 

ziskové, ke ď boli dobré časy. Ďakujem.  

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec Bendík, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem doplni ť kolegu 

Koleka a taktiež mám otázku na predkladate ľa. Mám, teda 

dozvedel som sa že, alebo mám informáciu že bol ešt e na 

tento pozemok urobený jeden znalecký posudok, ktorý  

hovoril o iných číslach. A to pozemok pod hotelom bol 

ohodnotený na 650 Eur a pozemok okolo hotela bol 

ohodnotený na 400 Eur.  

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

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

 Otázka je: Ten znalecký posudok bol vypracovaný, m ám 

taký pocit, pre magistrát. To znamená, otázka je, ž e kde 

je, ako sa kolegy ňa pýta, kde je ten posudok? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Dobre. Odpovieme na to. 

 Pani poslanky ňa Dzivjáková má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ďakujem. Poznámka v tom zmysle, že podnikanie v 

hotelierstve je známe tým, že na za čiatku sú vysoké 

náklady a zisk sa generuje až v nasledujúcich obdob iach a 

veľa záleží od menežmentu, ako dokáže obsadi ť daný penzión 

alebo hotel.   

 

 Ďalej som chcela poukáza ť, že situácia ktorá je v 

mínusovom základnom imaní je aj vinou akcionára 

väčšinového, ktorý bez súhlasu valného zhromaždenia pr ijal 

dva úvery pod ľa stavu k 31. 12. 2011 vo výške takmer 8 

miliónov korún; 8  miliónov Eur. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Osuský.  

 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

157  

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Na úvod posielam 

zdravicu kolegovi Budajovi a potom pokra čujem.  

 Pred nieko ľkými d ňami sa v tejto miestnosti 

pripomínalo 10. výro čie vzniku Ústavu pamäti národa. Pamä ť 

národa je nie čo, čo je v našom národe vážne ohrozené na 

zdraví. Priznám sa, že mám taký kacírsky názor, že tak ako 

má organizmus imunitu, pamä ť a myse ľ, má predsudky. 

Predsudky sú imunita ľudskej mysle.  

 

 A ak kolega Hanulík hovorí, že problém nie je v 

rozprávkach, o ktorej hovoril kolega Kolek, bola to  pekná 

rozpráva o capovi, tak ja musím poveda ť, že na samom 

počiatku tohto podniku stal cap, ktorý nesmrdí len 

capinou, ako sa sluší na štandardného capa, ale smr dí i 

rezidentúrou štátnej bezpe čnosti vo Washingtone.  

 

 A tak sa v duchu pýtam, či je dobrý môj predsudok, že 

s ľuďmi, ktorí slúžili ako rezidenti štátnej bezpe čnosti 

vo Washingtone by rozumní ľudia nemali ís ť do holportu. 

Pán primátor hovorí o tom, či vieme, aká je obsadenos ť 

hotelov?  

 Prosím, nie je to moja brandža, bývam doma s 

manželkou, ale každopádne viem, že na tom hoteli vy rástli 

ako čierna stavba ďalšie a ďalšie poschodia. 

 

 A záver rozprávky je ten, kto sa, "kto líha so psa mi 

vstáva s blchami". A pýtam sa, dokedy ešte budeme l íha ť s 

rezidentmi štátnej bezpe čnosti vo Washingtone? A kedy sa 

kone čne pou číme, že všetky kšefty tohto druhu, povedal by 

Karel Kryl "a vzadu smrdí síra". 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Hlásil sa pán poslanec Hr čka; nech sa pá či.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ak sa raz budú ude ľova ť Nobelové ceny za najhlúpejšie 

investície, Bratislava môže teda pod ľa tých čísiel čo 

vidím kandidova ť ako číslo jedna. Vidím vždy, ke ď je nie čo 

efektívne, tak je v tom súkromný; ke ď je akáko ľvek zmluva 

uzatvorená, tak ten súkromný podnikate ľ, tá súkromná časť 

je vždy v tej lepšej pozícii, a mesto vždy v tej ho ršej. 

Ja si to stále neviem vysvetli ť. Pýtam sa, schva ľujeme tu 

zmluvy, máme tu právne oddelenie, kopu ľudí, ako je to 

možné, že vždy sa urobia také nevýhodné zmluvy, tak é, ide 

sa vždycky do takých nevýhodných projektov?  

 

 Potom by som sa chcel spýta ť, ak sa, ak si dobre 

spomínam, tam síce bola nájomná zmluva na 1.000 kor ún na 

rok, ale tam bola aj nejaká podmienka, kde bolo pov edané, 

že to musí by ť použité za nejakým ú čelom. A v prípade 

porušenia ú čelu, myslím že tu bola taká nejaká téma, bol 

to dôvod na vypovedanie danej zmluvy. K tomu sme ti ež 

nedostali nejaké stanovisko. Predpokladám, že to je  ten 

istý materiál. A takisto, ak si dobre spomínam, my tam 

nemáme zástupcu navoleného. Nám tam nechýba dva rok y.  

 

 A mohli by sme sa tu bavi ť ďalej o kope chýb, ktoré 

sa tu kopia z našej strany. A potom sa čudujeme a povieme, 

že: Ó, to je nevýhodné, predajme to, zbavme sa toho .  
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 Čo sme pre to spravili, aby to bolo výhodné?  

 Čo sme pre to spravili, aby to bolo efektívne, aby t o 

nevykazovalo stratu? 

 

 Po čúvame bilancie ale nepodie ľame sa, nehospodárime 

tak ako hospodári ten súkromník. A to je smutná viz itka 

mesta. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú.      

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja mám otázku v tejto súvislosti s 

predchádzajúcim príspevkom na pána riadite ľa, či rozmýš ľal 

o otvorení nájomnej zmluvy? A pozrie ť sa na to, čo tam 

vlastne bolo schválené, lebo pod ľa mojich vedomostí ten 

účel, za ktorým sa to vtedy schva ľovalo, to neplní. A o 

hoteli sa v tom čase nikdy nehovorilo.  

 

 Musím podotknú ť, že zmluva vtedy k tomu uzneseniu 

pripojená nebola.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ako ste povedali, tento  

prípad máme na stole znovu a opätovne sme konfronto vaní s 

tými istými tvrdeniami, ktoré si ja dovolím ozna či ť ako 

polopravdy a zavádzania.  

 

 Toto je menej príbeh o peniazoch, o tom kto z čoho 

bude ma ť, ako viacej príbeh o pravidlách, o poctivosti, 

čestnosti a o spôsobe akým mesto zastupuje svoje záu jmy a 

záujmy Bratislav čanov. Tá budova, a to všetci vieme, sta čí 

sa pozrie ť do nájomnej zmluvy, tam nikdy nemala stá ť takto 

ako tam je. Mal tam by ť športovo-spolo čenský komplex. 

Potom sa tam za čala stava ť. A kto čítal noviny tak sa 

dočítal, že tam chýbali stavebné povolenia. 

 

 Tá spolo čnos ť nikdy nemala by ť tak zaúverovaná ako, 

zaúverovaná ako je teraz, resp. nemusela, pretože p áni 

prijali úvery bez toho aby sa nás opýtali. Bez toho , aby 

sa opýtali mesta Bratislavy na to, či tie úvery si môžu 

zobra ť? A boli k tomu povinní pod ľa stanov, takže tie 

úvery zobrali v rozpore so stanovami. Ale vtedy sa nás 

nepýtali na to. 

 

 A teraz za nami prichádzajú a chcú, aby sme im tie  

úvery splatili. Čudoval by som sa, keby niekto povedal: Čo 

ste si navarili, tak si to aj zjedzte. Nepotreboval i ste 

nás vtedy, nepotrebujete nás ani teraz.  

 

 A to, že sa tak stalo, pán primátor, je vašim 

pri činením, pretože žiadali sme vás, aby ste dali ľudí do 

predstavenstva, a nekonali ste. Takže to, že mesto nevie, 

na čo sa tie úvery použili, či boli správne vynaložené, či 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

161  

sú to úvery vo či bankám, či sú to iba interné veci, 

pretože tá výsledovka hovorí aj o tom, aj o tom, či sú to 

iba nejaké konsolidované koncernové vz ťahy, to my vlastne 

nevieme. A aký to má výsledok.  

 

 Vôbec nie je pravda, pán riadite ľ, že mesto musí 

vykrýva ť nejakú stratu. Neviem, kde ste k tej informácii 

prešli. Mesto nemusí robi ť ni č. Mesto má menšinový podiel, 

a ten ho k ni čomu nezaväzuje. Mesto dokonca ani neru čí za 

záväzky tej spolo čnosti, pretože pod ľa Obchodného 

zákonníka ru čí iba do výšky svojho podielu. Nikto nás 

nemôže k ni čomu prinúti ť, ani z tej spolo čnosti nikám 

dosta ť.   

 

 Hovoríte, že nebudeme sa ú častni ť na podnikaní 

hotelov, prevádzkova ť hotel. Ale ve ď mesto má aj iné 

účasti. Má ú časti v prístavoch, má ú časti v aerolíniách, 

má účasti v komunálnych odpadoch; tam to nikomu nevadí?  

 

 Tu zrazu sa vytvára situácia, že musíme z tej 

spolo čnosti za každú cenu von, pretože nám hrozia iná č 

nejaké nedefinované následky. Nie je to pravda. 

 

 Takže ja si myslím, že tento príbeh, tak ako tu pá r 

krát odznel, nie je o peniazoch. Je to o tom, ako 

zastupujeme toto mesto. A myslím si, že ten výsledo k sa 

stal pri činením nezastupovania mesta, pasivity, ktorá 

umožnila týmto ľuďom, aby spolo čnos ť priviedli do ur čitej 

situácie, ktorá im vyhovuje. A tla čili na nás, a vydierali 

nás, aby sme to miesto uvo ľnili. Tí z nás, ktorí tento 

materiál podporia, v mojich o čiach takýto postup ocenia. 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj má slovo. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Predpokladám, že pán riadite ľ odpovie 

na moju otázku v závere čných slovách. Škoda, že nereagoval 

bezprostredne, lebo to ovplyv ňuje priebeh diskusie. Ale 

chcem hovori ť o inom. 

 

 Všetci ako tu sedíme napokon vieme, že teraz sa 

hľadíme proste na dôsledky z minulého volebného obdob ia, 

že sa pozeráme na finále jedného z ve ľkých tunelov 

verejného majetku. O čakával som práve preto, pán primátor, 

rekapituláciu, ako vlastne vznikla v akciovej spolo čnosti 

TEHELNÉ POLE takáto strata. Kedy a kto rozhodol, že  mesto 

bude ma ť podiel v akomsi hoteli, ktorý, akoby sme išli 

podnika ť v hotelierstve, ke ď dobre vieme, že s týmito 

spolkami sú zlé skúseností. Nakoniec slávna tenisov á hala 

je podobný tunel do verejných pe ňazí.  

 

 Kedy a kto súhlasil s uvalením ťarchy prostredníctvom 

stavebnej činnosti akciová spolo čnos ť TEHELNÉ POLE?  

 Myslím zo strany vedenia mesta alebo zákonných 

zástupcov akciovej spolo čnosti.  

 

 A napokon, a to je myslím podstatné, kto vlastne 

zodpovedá za to, že v k ľúčovom období, ke ď padali 

rozhodnutia o úveroch, nemalo mesto v spolo čnosti 

zákonných zástupcov, neprišlo teda k zanedbaniu pov inností 
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verejného činite ľa v takom rozsahu, kde teraz rátame škody 

a hovoríme o miliónoch stratených Eur?  

 Takúto rekapituláciu by som o čakával spolu s týmto 

materiálom, lebo naozaj nikto z poslancov nie je be z 

pamäti a všetci tento príbeh vidíme v priamom preno se.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som len nechcel sa k tomuto 

materiálu vyjadrova ť z vecnej stránky, lebo myslím si, že 

túto situáciu najlepšie pozná predseda dozornej rad y. My 

sme sa týmto materiálom zapodievali desiatky hodín;  naozaj 

či to bolo na finan čnej komisii alebo teda aj na rokovaní 

zastupite ľstva či už v minulom alebo v tomto volebnom 

období. 

 

 Ja k tomuto pristúpim nie z tejto vecnej stránky, ale 

z tej finan čnej. Myslím, že zajtra budeme prerokováva ť 

návrh úpravy rozpo čtu. A vieme, aká je finan čná situácia 

mesta, že je  ve ľmi zlá. A mne sa javí, že z tohto 

marazmu, to čo tu zaznievalo aj v predchádzajúcej 

diskusii, je asi najlepšie vystúpi ť z tejto spolo čnosti a 

prija ť vlastne tú finan čnú hodnotu, ktorá sa ponúka.  

 

 Ja teda aj z tohto aspektu budem hlasova ť za tento 

materiál. Respektíve by som chcel požiada ť aj kolegov, 
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keby ho podporili z tohto dôvodu. Lebo ja si neviem  

predstavi ť, nako ľko je to aj v rozpo čte zahrnuté, tento 

finan čný príjem, že ako by sme zajtra pristúpili k návrhu  

úpravy rozpo čtu, alebo kde by sme potom krátili ďalšie 

finan čné prostriedky mesta. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Nebudeme to rieši ť formou závere čného slova, ale 

odpovieme teraz na vaše otázky, aby ste mali možnos ť 

reagova ť, lebo toto nie je presilovka, toto je snaha 

dospie ť k nejakému riešeniu, ktoré pod ľa nás všetkých bude 

najlepšie aké v tejto chvíli môžeme urobi ť. Takže na 

otázky, ktoré zazneli, odpovie pán riadite ľ. Potom sa 

vyjadrím ja. A poslanec Kolek ma u čil matematiku, takže ja 

mu to skúsim vráti ť; v dobrom slova zmysle. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. K otázke, čo sa týka pozemkov a 

okolitých komunikácií, predmet nájmu, teda tie konk rétne 

pozemky, ktorých sa to týka, sú presne pod tou budo vou. Tá 

okolitá komunikácia, tá nebola nikdy predmetom nájm u; ja 

to mám tuto ukázané. Potom samozrejme oni si tam 

vybudovali vchod do podzemných garáží. To je ich a to je 

na ich území v rámci tej budovy. Okolité komunikáci e 

neboli predmetom nájmu. 

 

 Čo sa týka tej ceny, ja tu mám pred sebou znalecký 

posudok od pána Mariána Rajtera. Ten hovorí o všeob ecnej 
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hodnote majetku 251 Eur, 250,95, my v tom materiáli  máme 

251 Eur/m2. 

 

 Čo sa týka toho predmetu nájmu, teda ú čelu, na aké 

účely to môže by ť použité, tu je špecificky napísané v tej 

konkrétnej zmluve; je to výstavba a prevádzkovania 

polyfunk čného komplexu športovo-spolo čenského centra 

slúžiaceho najmä na rekreáciu, šport. Je tam spomen uté aj 

prechodné ubytovanie. Samozrejme, kancelárske ú čely a 

poskytovanie parkovania pre užívate ľov a návštevníkov. 

Takže je to. Nie je to špecificky napísané, že hote l, ale 

je to tam tak napísané, že aj prechodné ubytovanie,  takže 

tento ú čel to sp ĺňa.         

 

 Čo sa týka ostatných veci, ktoré tu boli spomenuté, 

hlavne to že; neviem, či to mám bra ť ako také navádzanie k 

tomu, nejakej ne činnosti alebo ako. V podstate ke ď 

poviete, že my tam môžeme zosta ť, ni č nemusíme urobi ť, ni č 

nemusíme vloži ť do tej spolo čnosti, áno, môžeme sa tvári ť 

aj takto. Môžeme takto na ďalej pokra čova ť, ale potom mám 

na jazyku jeden zákon.  

 Ten zákon asi všetci poznáte, viete ako sa volá.  

 

 A tam my môžeme prís ť ako o ve ľkú "nulu", hej. Akože 

my tu môžeme dosta ť z toho nejakú nulu, absolútne z toho 

ni č nezískame. Tuto sa nám poskytuje nejaká šanca, ešt e z 

toho nejakým spôsobom vystúpi ť a získa ť za to peniaze, 

ktoré ako pán Gašpierik, za čo mu ve ľmi pekne ďakujem, 

spomenul, že sa nám to fakt v dnešnej situácii hodí . 

Hovorím, môžeme naozaj sa tvári ť takto, že my ni č, alebo 

pristúpi ť k tomu tak, že trošku sa nám podarí ozdravi ť ten 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. Ja budem pokra čova ť v tej diskusii.  

 Ja si myslím, že to nie je ľahké rozhodovanie, ktoré 

máme urobi ť. A všetci tí, ktorí hovoríte: Však predajme to 

za ve ľké peniaze - však tak to predajme. Po ďme to preda ť.  

 

 Vy ste totižto nikto nepovedali, že ktorí hovoríte , 

že toto neschvá ľme, čo bude. Pán poslanec Nesrovnal je 

kľudný, lebo má pocit, že nebude vôbec ni č. Celý hotel  

možno pôjde do rúk verite ľa, my budeme ma ť 50 rokov v ruke 

pozemok, ktorý možno má hodnotu 600, možno 400, mož no 250, 

ale 50 rokov niekto, verite ľ, banka ho bude ma ť za 1.000 

korún na celý rok, za rok nájmu. Toto urobil váš ca p, teda 

prepá čte, gazda, ako ste ho nazvali, ktorý povedal že áno , 

lebo majstrovstvá, tak musíme.  

 

 Tak taký démon súhlasu sa tu rozšíril v minulom 

volebnom období. A ja som o tom schválne nehovoril,  prosím 

pekne, pretože to si tu pamätáme tí, čo sme tu sedeli. 

Majstrovstvá bolo zaklínadlo, ktorým tu prechádzalo  

všeli čo. Žia ľ, je to tak. A urobili sme spolok, do ktorého 

sme možno nikdy nemali vstúpi ť. Všetci vedeli, že pri 

štadióne bude hotel. Všetci to vedeli, a v tej zmlu ve je 

to napísané.  

 

 A dneska sa hra ť na to, že vypovedzme zmluvu lebo to 

sa dá, je to úplne smiešne. Si zoberte zápisy z toh o 

zastupite ľstva, sedeli sme tu. Sedelo tu SDKÚ, ktoré 

vystúpilo demonštratívne na protest orgánov spolo čnosti a 

primátor Ďurkovský nikoho nenavrhol.  
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 Čiže takéto vyplakávanie pána poslanca Nesrovnala, ž e 

ja som niekoho nenavrhol, úvery už boli dávno zobra té, 

hotel postavený, ke ď my sme prišli, pán poslanec. To sú 

táraniny, čo vy rozprávate, ale naozaj táraniny, kde 

obvi ňujete m ňa z ne činnosti, pri čom tie k ľúčové 

rozhodnutia boli v minulom volebnom období. Boli ur obené. 

Boli urobené v mene toho, aby táto krajina zorganiz ovala 

slušne majstrovstvá, tak sme dokon čili štadión v rekordne 

krátkom čase. A k tomu sa postavil hotel, ktorý my sme 

nevyvolali. My sme si ho neplánovali, ale boli sme 

súčasťou spolo čnosti, ktorá na to dala pozemky.  

 

 A teraz je otázka, že kam z toho von?  

 Môžme veri ť tomu, že o 10, o 15 rokov sa v našej 

krajine bude da ť zarobi ť na hoteloch a možno to vtedy 

budeme my, ktorí si na tom zarobíme. Ale ja som o t om není 

presved čený, lebo to už dávno bude niekto tretí. Ak to 

teda tomu majite ľovi, ktorý to dnes má TEHELNÉ POLE, a.s., 

ten verite ľ zoberie, lebo nebude spláca ť. A ak bude 

spláca ť, tak my sa budeme tvári ť, že my čakáme na tie 

dobré časy, že my tam ni č nebudeme robi ť. Môžme ma ť takúto 

stratégiu, ale z pozemku nedostaneme ni č, 50 rokov. A 

zajtra máme rieši ť, odkia ľ zoberieme milión, ktorý si tu 

sľubujeme, že môžeme reálne získa ť v tejto dnešnej zlej 

dobe.        

 

 Čiže netvrdím, že ideme dobre rozhodnutie urobi ť, 

ktoré je výsostne prospešné pre mesto. Snažíme sa z  tej 

situácie, ktorá sa navarila v minulom volebnom obdo bí 

uvari ť čo najlepšie riešenie. Ak povieme, že tým riešením 

je ni č nerobi ť, nezískame ni č, budeme tla čení do toho, že 
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sme nedôveryhodný partner, lebo sa správame, akože ni č 

nevidíme, ni č nepo čujeme. Tak sa správali aj naši 

predchodcovia. Koncom minulého volebného obdobia bo l návrh 

na zvýšenie základného imania, na riešenie vz ťahov vo 

vnútri spolo čnosti. Bolo tesne pred vo ľbami, rozumel som 

tomu, nerozhodlo sa. 

 

 Dneska nie je pred vo ľbami. Treba sa k tomu postavi ť 

čelom a poveda ť, čo s tým. Ak hovoríte, neschvá ľte 

alternatívu B, povedzte, čo máme schváli ť, tí ktorí ste 

proti tomu? Čo sa vám zdá?  

 

 Tu sa ohá ňať ŠtB a podobnými vecami, úplne nezmysly, 

rozprávame o ekonomike. O ekonomike aj nášho mesta.  A máme 

s tým urobi ť nejaké rozhodnutie. Ak neurobíme ni č, o 50 

rokov ten pozemok môžeme preda ť a dovtedy budeme z neho 

bra ť úžitok 1.000 korún, teda 33 Eur na jeden rok. Je t o 

výborný obchod, ja som za. Možno o 5 alebo o 10 rok ov 

prídu aj nejaké dividendy, ak ešte stále bude exist ova ť 

spolo čnos ť TEHELNÉ POLE, a.s. Možno už bude dávno v 

konkurze, a my z nej nebudeme ma ť vôbec ni č. 

 

 Povedzte, prosím, ako si predstavujte ten pozitívn y 

scenár pre mesto, ke ď neschválime alternatívu B?  

 Nikto z vás to nepovedal. Nemáte žiadny scenár vo 

vrecku len hovoríte, toto nerobme, lebo Široký, tot o 

nerobme, lebo nevýhodné. Ale tie vz ťahy sme narobili v 

minulom období a narobili ich naši predchodcovia. 

 

 A ja si nemyslím, že nám tu pomôže, keby sme sa do  

niekoho tuná navážali a vy ťahovali tu mená a rozhodnutia. 

Vážne rozmýš ľajme my, pretože to robíme už trištvrte roka, 
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čo s tým vieme urobi ť. Máme tam človeka, ktorý sedí v 

dozornej rade a ktorý pre m ňa hovorí zrozumite ľnou re čou. 

 

 Vidím to tak, že najrozumnejšie je odís ť a preda ť 

pozemok. Pýtal som sa pána poslanca Černého, či zmenil 

názor, ke ď videl výsledky spolo čnosti za rok 2011? 

Povedal, že nie. Že jeho názor je, že máme vystúpi ť, máme 

preda ť, pretože to považuje za ekonomicky najvýhodnejšiu 

alternatívu. Opieram sa o tento názor, pretože tam 

zastupuje záujmy nášho mesta, najviac do tých čísiel vidí.  

 

 A myslím si, že naozaj to riešenie je teraz jediné  

možné. Ak povieme, že nie, o. k., budeme potom pasí vne 

čaka ť čo sa bude dia ť. A možno to o 10, 15, 20 či 50 rokov 

nejaký prospech pre mesto prinesie. Ak nám to sta čí, úplne 

super. Ja si myslím, že je to neskoro.  

 Ďakujem pekne. 

 Vidím, že som vyprovokoval dostato čný po čet 

faktických poznámok. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. No, sklamem vás, skuto čne 

neponúknem alternatívu ani C, ani D, ani žiadnu ďalšiu. 

Ale opä ť len privolávam, že je pravda, a predpokladám ke ď 

to hovoríte, že ste nehlasovali za to, aby sa urobi lo to o 

čom teraz hovoríme a čo riešime, aby sme mali slušné 

majstrovstvá. Áno, aby sme nie čo urobili k vä čšej sláve 

nášho člena direktoriátu LIHG sme potom už my, teda nie 

všetci, teda menovite kolegy ňa Dzivjáková a ja nie, 

hlasovali i za ďalšie milióny na štadión, pri čom bolo tu 
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možné, že Slovensko neusporiada slušné majstrovstvá  sveta 

v hokeji, ba že ich neusporiada vôbec. Pretože to z verilo 

do rúk ľuďom, možno i voleným zástupcom, ktorí ten prvý 

gombík zapli tak katastrofálne zle, že sme to potom  

zachra ňovali na konto miliónového zadlženia Bratislavy, 

aby boli slušné majstrovstvá. Teda ako by povedal k lasik 

(gong) V dvoch d ňoch v Chujave "len aby sme v hanbe 

nezostali".  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne. 

 

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

 Možno niekedy lepšie osta ť v hanbe, ako pokra čova ť v 

zlom zapínaní gombíkov. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Bendík má faktickú; trvá jednu minútu , 

to len pripomínam. 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, hovoríte, že ten pozemo k 

má cenu 251 Eur a hovoríte že máte jeden znalecký p osudok?  

 Ja si myslím, alebo ja teda viem; vraj existuje 

ďalší, ktorý hovorí o iných číslach.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 My nemáme. Riadite ľ povedal, že ho nemáme. 
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Ing. Igor  B e n d í k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ke ď pôjdete za niekým, komu chcete 

preda ť pozemok a prídete za ním a poviete mu: Viem, že te n 

pozemok má hodnotu 251 Eur/m2, čo si myslíte? Vyjednáte 

lepšiu cenu? Že príde a povie: Že viete čo, ja vám dám 

400?  

 

 Ja sa pýtam, čo ste vy urobili ako zástupca hlavného 

mesta v danej spolo čnosti, aby sa vyjednala lepšia cena? 

Je potrebné vytiahnu ť ten znalecký posudok, ktorý vraj 

existuje, ktorý; ja som si ho nedal vypracova ť, ja ho 

neviem vytiahnu ť, hej, ale niekde existuje. To znamená, 

poďme rokova ť s tým investorom. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rokovali sme. Rokovali sme o vyššej cene, pani 

poslanky ňa Dyttertová navrhovala 350 ešte v minulom 

volebnom období, navrhovala to aj teraz, rokovali s me o 

takej cene. A odpove ďou bolo: My máme nájom na 50 rokov. 

Ďakujeme. Do videnia.  

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ja iba s faktickou, že pod ľa mňa bude asi naozaj 

lepšie, ak teraz nezískame tých 13.000 Eur a po týc h 50 

rokoch to naši nasledovníci budú môc ť ten pozemok 

zužitkova ť tak, ako sa na slušné pomery patrí. Čiže myslím 

si, že toto je cesta ako vyrieši ť tento problém. Ur čite 
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nie da ť do rúk, môžeme sa háda ť o cene, že či miliónový 

pozemok alebo dvojmiliónový pozemok, proste teraz n epreda ť 

za 13.000 Eur sa mi zdá ako lepšia možnos ť ako ís ť nasilu 

do nie čoho. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Černý. 

 

 

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

 Ja si len dovolím doplni ť:  

 Finan čná komisia rozpracovávala a uvažovala o každej 

z tých alternatív, ktorá je v návrhu. To znamená, í sť so 

samotným navýšením základného imania, ís ť prístupom toho 

že umožní na valnom zhromaždení navýši ť  základné imanie 

hlavnému akcionárovi a ís ť so samotnou alternatívou 

riešenia tejto ekonomickej situácie iba v tom rozsa hu, že 

prevezmeme 40 %-ný podiel záruk za úvery ktoré tam sú.  

 

 Takže v zásade, ak si vytvárame nejaký dojem, že 

musíme preda ť, že musíme preda ť pozemok, lebo hlavný 

akcionár nás do toho tla čí - Nie! On nás do toho netla čí.  

 

 On úplne k ľudne bude akceptova ť to, že my navýšime 

alebo iba jemu umožníme to navýši ť základné imanie. On 

prevezme tých pádom plnú kontrolu nad touto spolo čnos ťou. 

A už náš podiel bude zanedbate ľný a bude ma ť plnú 

rozhodovaciu právomoc. 

 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

173  

 Táto situácia, žia ľ, z minulosti je tak (gong) 

nakonfigurovaná, že inú možnos ť nemáme.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak sa chceme správa ť ako normálny akcionár. 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 A ja by som sa vyjadril k tomu, mám tu ú čtovnú 

závierku, ktorá bola predložená. Vy ste povedali, ž e úvery 

už boli dávno schválené. Tak čo sa týka roku 2011, ak to 

teda opravte ma, ale od 21. 12. 2010 ste primátorom . A v 

roku 2011 pod ľa ú čtovnej závierky boli bankové úvery 7 

miliónov 900 tisíc a nejaké drobné. A za bezprostre dné 

predchádzajúce ú čtovné obdobie boli 4 milióny. Čiže vôbec 

nie je pravda, že úvery boli dávno nabraté. Len v r oku 

2011 stúpli na takmer dvojnásobok. Takže nehovoríte  úplne 

pravdu v tejto oblasti, by som chcel poveda ť.  

 

 Ďalšie, vravíte, že je tam nájom 33 Eur, ktoré budem e 

mať 50 rokov. A je to lepšie teraz preda ť, lebo budeme ma ť 

50 rokov len tisíc korún.  

 Mne tu stále sa vracia naspä ť benzínová pumpa Shell, 

kedy sme tiež mali ešte 34-ro čnú  zmluvu a išli sme 

rýchle, rýchle preda ť. Ten istý znalec, ten istý pozemok v 

priebehu pár mesiacov odrazu dokázal ohodnoti ť takmer na 

dvojnásobnú cenu. A namiesto 715 to vychádzalo zraz u okolo 

(gong) skoro milión tristo. Takže nemyslím si že je  to; 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám za faktickú poznámku, lebo ste si 

vy čerpali  čas.  

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Vidím, že vám zrejme 

dochádzajú argumenty, ke ď sa uchy ľujete k urážkam a ja som 

si nikdy nedovolil vaše komentáre nazva ť táraninami. A 

mrzí ma to, že sa k tomu uchy ľujete. My sme vám navrhovali 

riešenie hne ď od za čiatku da ť ľudí do predstavenstva a 

dorovna ť tú výšku základného imania o tú pôvodnú stratu, 

tých 20.000. Keby sa to bolo bývalo spravilo, dnes sme 

mohli by ť úplne inde. Vy ste to neurobili a teraz musíme 

čeli ť tejto nepríjemnej situácii. Je to aj vaše zavineni e. 

 

 A tretiu otázku mám: Hokejový klub SLOVAN, neustál e 

chronicky držíme tu peniaze STaRZu, státisíce Eur. Tak sa 

pýtam, či už tie záväzky uhradil, ke ď po nás chce takýto 

ústupok?    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kolek. 

 

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

 Ďakujem.  



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

175  

 Ja som chcel faktickú, ale nevedel som z môjho 

ovláda ča sa v tejto veci dovola ť.  

 Takže ja som jednak chcel hovori ť o tých úveroch, to 

tu už odznelo. 

 

 Druhá vec je, je v hre jedna, a to si myslím tiež nie 

až tak zanedbate ľná, že zimný štadión takisto v minulej 

sezóne poriadal, alebo v zimnom štadióne bolo poria dané 

vystúpenie Elánu a nájomné bolo znížené na polovicu  

rozhodnutím pána primátora, hej. Čiže ú čel, ktorý ho 

viedol k tomu, alebo dôvod nie je nám známy doteraz , ale 

nie je to podstatné. To isté sa môže dia ť presne aj v 

tejto, v tomto hoteli.  

 

 Ten vlastník, ktorý nemusí až tak dba ť na to, aby v 

priebehu času získaval pomerne slušné peniaze, môže 

prevádzkova ť dané priestory ďaleko s nižším ziskom, ako to 

robí, resp. s nižšími príjmami. A do toho my nevidí me. 

Odznelo tu: Pre čo tam nemáme svojich ľudí? A to je tá 

najvážnejšia chyba ktorá sa, áno, pán primátor, sta la už 

za tohto nášho obdobia. Ďakujem.  

 

 

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

                 primátor hlavného mesta SR Bratisl avy 

 Pán poslanec, pol roka sme sa na ťahovali, aby sme do 

vážnejších spolo čnosti ako je TEHELNÉ POLE, a.s., dali 

zástupcov mesta, pretože ste nechceli schváli ť žiadne iné 

návrhy ako vaše.  

 Takže keby sme boli pritom, že kto; ale nemyslím s i, 

že toto nás niekam posunie. Vy stále veríte tomu, ž e oni s 

nami hrajú nejakú hru, že tam robia rozprávkové zis ky, 
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lebo sa volajú Hilton a nám ukazujú stratu? Vy tomu  naozaj 

veríte?  

 

 Vy veríte tomu, že ke ď sa tam udržíme, takže 

zostaneme tým významným 40 %-ným akcionárom? Pán po slanec 

Černý vám vysvetlil, že skon číme na 0,03, lebo taký bude 

podiel toho čo sme tam vložili vo či tomu čo tam vložil ten 

druhý partner.  

 Ako tomu chcete zabráni ť?   

 

 Budeme to drža ť ako pevnos ť do konca a budeme sa 

nádeja ť na to, že z toho dostaneme peniaze?  

 Ako ich dostaneme, ke ď sme ich nevložili?  

 Ako chcete zarába ť peniaze, ke ď ste žiadne nedali? 

 Čo teda z toho vieme získa ť, ako to tam vieme 

skapitalizova ť? Nerozumiem presne tej filozofii, ktorou sa 

snažíte vlastne to oto či ť na to, že zosta ňme, nechajme si, 

veď my sme tí spravodliví. 

 

 My sme nejaké vz ťahy nastavili v minulosti, do 

nie čoho sme šli a teraz z toho berieme ovocie, ktoré, 

žia ľ, nie je ve ľmi chutné.  

 A otázka, čo to znamená, čo to bude ma ť ako prínos 

pre mesto, alebo nebude ma ť?  

 

 Tomu nerozumiem, čo dosiahneme tým, že tam zostaneme, 

keď skon číme pravdepodobne ako bezvýznamný minoritný 

akcionár s minimálnym podielom. Pán poslanec Černý to 

povedal úplne presne; ekonomická logika nás vedie 

tadia ľto. Ak máme tých dva a pol milióna, ktoré nám majú 

prinies ť o 10 - 15 rokov zisk z toho hotela, prosím, 

povedzte, kde ich máme nájs ť. Vložíme ich tam, lebo pán 
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poslanec Nesrovnal vecne povedal, že mali ste da ť 22.000. 

Áno, to v minulom roku bolo sta čilo, boli by sme 

dorovnali, aby spolo čnos ť nebola v zápornom základnom 

imaní. Dneska má záporné imanie, ktoré tu povedal p án 

predseda dozornej rady 2,7 milióna. Už nesta čí da ť 22. Už 

treba da ť viac.  

 

 Čiže keby sme boli aj minulý rok vložili, ale sme 

nevložili, lebo zastupite ľstvo to neschválilo. Čiže čo som 

mal urobi ť bez vás? Ako som to mal urobi ť a vloži ť tam 

peniaze?  

 Taký návrh síce predložila finan čná komisia, ale v 

zastupite ľstve neprešiel.  

 

 Tak ako poveda ť teraz, že už sme to mohli ma ť 

vyriešené - nemohli, lebo tá strata tam narastá. Tá  strata 

narastá a pýtam sa, ako ju chcete rieši ť tí, ktorí 

hovoríte; za toto nezahlasujem. Tak dajte nejaké re álne, 

racionálne riešenie, ktoré všetkým poslancom tu pov ie: 

Toto je tá cesta. Ja som tu ni č také nepo čul. Len to, čo 

sme mali urobi ť a neurobili sme. Ja v tom nevidím proste 

cestu.  

 Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

 

 

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

 Pán primátor, pýtali ste sa, že či si myslíme, že 

niekto nám zatajuje obrovské zisky a ukazuje nám st raty, 

či tomu veríme?  

 No, ja neviem poveda ť, že by som tomu veril alebo 

neveril. Ale musím poveda ť, že tomu partnerovi na druhej 

strane neverím ani nos medzi o čami.  
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 To znamená, že zažil som i v histórii Slovenska 

inštitúcie, ktoré boli umelo dovádzané, minimálne ú čtovne 

do stavu, že vyzeral ich predaj od poly zadarmo ako  

absolútna jediná spása. Toto nie je prvý prípad na 

Slovensku, že sa nie čo dovedie do štádia, že by sme mali 

zlodejovi pomaly ruky boskáva ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kolek má faktickú; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ten obraz tej situácie dnešného d ňa vidím v tom, že 

náš akcionár je naozaj, teraz nechcem ho urazi ť, ale aj 

neschopný naklada ť so svojim majetkom. Nie čo, čo neprináša 

zisk, on je ochotný kúpi ť. Čiže len my sme tí múdri, ktorí 

sa toho radi zbavíme a on je ten hlúpy ktorý invest uje 

znova ďalšie peniaze do toho čo neprináša zisk. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A čo neprináša zisk, pán poslanec? O čom hovoríte? 

Vôbec nerozumiem. Čo neprináša zisk? 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Že za 13.300 Eur;  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Si kúpi bezcenný podiel. 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Nám chce da ť 26.700. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Áno, si kúpi bezcenný podiel. A kúpi si pozemok po d 

svojim hotelom, ktorý o 50 rokov predáte len tomu i stému 

majite ľovi hotela, pretože to je pozemok pod budovou. 

Nemôžte urobi ť sú ťaž na toto, to žiadny zákon to 

neumožňuje. Čo chcete z toho pozemku získa ť?  

 

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

 Pán primátor; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vy chcete si ten podiel podrža ť? Tak si ho podržme, 

povedzte;  

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, hovoríte o inom, hovoríte o inom. 

 

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

          primátor hlavného mesta SR Bratislavy     

 No, o čom? O čom? 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ja hovorím o obchodnom podiele, ktorý nám neprináš a; 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ktorý má dnes akú hodnotu, pán poslanec? 

 Akú má hodnotu pod ľa vás? 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ja to neviem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 No. 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ani vy to neviete. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja to viem.  

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Vy ste prijali ponuku dvojnásobok toho čo sme vložili 

do toho.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže tam je váš problém, vy by ste pozemok aj 

predali; 

 

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

 Nie, nie. Môj problém je v tom, že v neznalosti sa  

nerozhodujem. A to sme x-krát aj na komisii povedal i, že 

tie podklady, ktoré sú tu, sú jednostranne podávané  ako 
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výhodný akt z pozície mesta preda ť, zbavi ť sa. Toto je ten 

problém. (gong) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Pán Kolek ma predbehol, ale presne, je to, je tam 

obrovská strata, sú tam obrovské úvery. Nám sa to 

neoplatí, ale niekto tie úvery ide prevzia ť za nás. A 

oplatí sa mu to. A to je ten komer čný, ten hlúpy, a my sme   

tí chytrí, ktorý z toho vystúpime.  

 

 A ešte by som sa rád vrátil k tomu, že sme 

dôveryhodný partner; áno, my sme najdôveryhodnejší partner 

s tým, že zaplatíme vždy a všetko, a vždy ideme do 

najnevýhodnejšieho obchodu pre nás. Na to sme 

najdôveryhodnejší, to všetci vedia, preto s nami vš etci 

radi chodia do nejakých spolkov. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Černý. 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ja to len doplním:  

 Hodnota našej jednej akcie je vyjadrená vlastným 

imaním. To znamená, ak máme 4 akcie a hlavný akcion ár 6, 
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znamená, jedna akcia rovná sa mínus 276.000 Eur. S týmto 

môžeme ís ť obchodova ť na verejný trh, že kto to kúpi, 

alebo komu my zaplatíme, aby to pre nás prevzal. Pr etože s 

tými našimi 4 akciami si kupuje úverové za ťaženie. To je 

ekonomická analýza, to sú čísla, to nás nepustí.  

 

 My si tu môžeme ma ľova ť nejaké obrázky, že zajtra 

bude ten hotel v biznis pláne úplne niekde inde. Al e 

neubránime sa investície do toho hotela. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som sa rada 

vyjadrila k niektorým momentom, ktoré tu odzneli. P án 

poslanec Bendík hovoril o nejakých súdnoznaleckých 

posudkoch. Ja osobne nepoznám nejaký za 650, ale vi em že s 

týmto materiálom sa zaoberáme takmer rok. Na finan čnej 

komisii, pokia ľ mi pamä ť slúži, bol minimálne 4-krát. A 

naposledy, ke ď sme sa s ním zaoberali, v máji alebo v júni 

to bolo, tak prišiel člen predstavenstva akciovej 

spolo čnosti TEHELNÉ POLE, pán Balaník, a mala som možnos ť 

sa s ním rozpráva ť aj mimo. A on tvrdil, že akciová 

spolo čnos ť TEHELNÉ POLE si dala spravi ť posudok, ktorý 

vyšiel 210 alebo 220 Eur/m2. Mesto si dalo spravi ť 

posudok, ten vyšiel na 251. A povedal, že akceptuje  teda 

mestský. 



 
 
                          Zápisnica MsZ 26. - 27. septembra 2012 

183  

 

 Moja snaha bola, aby to zaokrúhlil ako také gesto 

voči mestu na 300 Eur/m2. A on vtedy povedal tú vetu, 

ktorú pán primátor už dnes povedal, že pre čo by sme to 

mali robi ť, ve ď my máme platnú zmluvu na 50 rokov, čo je 

33 Eur/rok.  

 

 Ešte sa chcem vyjadri ť k tomu; mnohí hovoria, že ako 

môžeme profitova ť z toho hotelierstva v budúcnosti?  

 No, tým že som bola obvi ňovaná, že som platila hotel 

zo zimného štadióna, tak som sa dos ť zaoberala s touto 

témou. Ten druhý akcionár si našiel finan čné prostriedky 

vo výške viac ako 30 miliónov Eur na stavbu tohto h otela. 

A mne sa zdá seriózne, pokia ľ by sme chceli pokra čova ť a 

podnika ť v hotelierstve, da ť 40 %-ný podiel. V prípade, že 

na to nemáme, tak ja si myslím, že všetky re či sú úplne o 

ni čom. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Pani poslanky ňa, povedali ste to ve ľmi 

koncentrovane a zrozumite ľne, a pre m ňa dos ť jasné na to, 

aby som povedal že alternatíva B je odpove ďou na to, čo 

ste hovorili. Proste snažme sa nie čo urobi ť, pretože nádej 

na to, že budeme ma ť 7 miliónov na 40 %-ný podiel alebo 

neviem ko ľko miliónov na to, aby sme dorovnali a vložili 

peniaze na budúce zisky, lebo to je podnikanie. Vlo žíte 

peniaze, aby ste v budúcnosti zarobili.  

 

 Vy nás presvied čate, že to máme urobi ť. Dnes by sme 

predávali so stratou svoje 4 akcie, lebo ten kto by  si ich 
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kúpil, by musel do toho da ť ďalšie peniaze. Čiže, ak by 

nám dal ve ľkú cenu, neviem pre čo by to robil. Možno v 

nádeji na budúci zisk, ale musel by do spolo čnosti tých 

ďalších 7 miliónov vloži ť. Čiže asi by to neurobil, lebo 

by vedel, že najbližšie svoje peniaze uvidí ve ľmi, ve ľmi 

neskoro. Tak to je.  

 

 Ak takého na trhu nájdete a my ho rok h ľadáme, lebo 

alternatíva A je tu preto, to je odpove ď pre pána poslanca 

Borgu ľu, že sa ňou stále zaoberala finan čná komisia a 

argumentovala, pre čo ju treba drža ť tú alternatívu, ale 

nikdy sme žiadneho kupca, ktorý by chcel kúpi ť za lepšie 

peniaze a dorovna ť, nenašli. 

 

 Ďakujem za ten príklad s tými 300 Eur, pretože aj my  

sme to skúšali. To bola odpove ď na otázku pána poslanca 

Bendíka, aby sme ich presved čili, že kúpte za drahšie. 

Skončili sme na tom, že tak, oni nemajú motív. Oni nemaj ú 

motív. My máme problém, ktorý sme si urobili sami a  

chceme, aby nám partner vyšiel v ústrety. A on hovo rí: Tak 

ja len po istú hranicu.  

 Nad tú hranicu nemám dôvod. 

 

 Tá hranica sa našla, je v tom materiáli. 

 Nám prináša momentálne úžitok, ktorý vieme ve ľmi 

dobre zhodnoti ť v tej zlej situácii, v ktorej sme. Ak máte 

nádej, že ideme podnika ť v hotelierstve, povedzte to 

nahlas a budeme h ľadať cestu ako zruši ť iné činnosti a 

venova ť sa podnikaniu v hotelierstve. Nemáme to napísané v  

zákone ani v žiadnom inom predpise, takže neviem či sa nám 

to podarí. 

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

 Pán primátor, asi sa vám musím ospravedlni ť.  

 Ja som nepostrehol totižto, že mesto h ľadalo 

investora, ktorý by bol ochotný kúpi ť náš 40 %-ný podiel v 

akciovej spolo čnosti TEHELNÉ POLE s právami ktoré má 40 %-

ný akcionár v rámci tejto akciovky. Ak ste to robil i, a 

naozaj sa vám nepodarilo, ale prosím vás, tak nás 

informujte o tom. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Bendík.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som tu zachytil jednu otázku, a to  

že tento pozemok bol predaný s tým, že bol tam aj d aný 

nejaký ú čel využitia. A otázka bola, že či mesto teda sa 

zaoberalo, alebo teda právne oddelenie tým, že ke ď tento, 

táto časť zmluvy sa nedodržuje, že či je možné vypoveda ť 

tú zmluvu?  

 A potom možno by sme zistili to, že investor už 

nebude ma ť prenajatý pozemok na 50 rokov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zaoberali sme sa tým, čítal to pán riadite ľ, ten 

účel. A pre čítal to, že sme to prenajímali za ú čelom 

výstavby hotela. Napísali sme to možno trochu 
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komplikovane, ale vtedy, ke ď sa schva ľoval ten pozemok, 

tak to takto bolo prezentované, že tam bude obchodn o-

spolo čenské centrum aj s ubytovaním. Čiže nie je to cesta, 

nevieme sa tadia ľ nikám dosta ť. Skúmali sme to, aj boli 

podnety zo strany vás, poslancov. Čiže sme sa tou otázkou 

zaoberali, nemáme možnos ť stadia ľto z toho vyjs ť von.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zdá  

sa, že sme; ešte nie, pán poslanec Nesrovnal ešte c hce 

faktickou poznámkou reagova ť. 

 

 

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

 Iba sa chcem opýta ť, či dostanem odpove ď na tú 

otázku, či nám ešte dlžia, mestu peniaze? Hokejový klub 

SLOVAN.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prepá čte, to ja v tejto chvíli neviem poveda ť. Viem, 

že ste to avizovali, ale neoveril som to. My máme z a sebou 

rokovanie so spolo čnos ťou SLOVAN, ktorý nám dlžil 

začiatkom leta peniaze vo výške zhruba 380.000 Eur s t ým, 

že bol prís ľub, že do konca leta, teda do za čiatku 

kontinentálnej hokejovej ligy tie peniaze budú 

vysporiadané. Neviem, či môže pán vedúci finan čného 

oddelenia poveda ť, že to je tak, alebo nie je. 

 

 My tú informáciu v priebehu zajtrajška overíme a d áme 

vám ju na vedomie. Pani poslanky ňa Tvrdá mi chce pomôc ť, 

lebo má tú informáciu. Možno sa tomu venovala. Ja s om, 
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prepá čte, tú informáciu nezistil, lebo som vám to s ľúbil, 

pán poslanec. Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som sa tomu nevenovala, ale 5. 

septembra sme mali mestskú radu a nieko ľko bodov tam mal 

na prednášanie pán riadite ľ Chynoranský, a ten ma vtedy 

informoval, že do konca augusta bola tá čiastka uhradená. 

Či v tejto chvíli nie sú ďalšie dlhy, to neviem. Ale to, 

čo malo by ť do konca augusta, uhradené bolo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže splnili ten prís ľub, ktorý som tu teraz 

avizoval, lebo bolo dohodnuté, že do konca augusta to 

zaplatia. To som mal ja s nimi rokovanie za čiatkom leta. 

Ďakujem za to potvrdenie od pána riadite ľa.  

 

 Pán poslanec Kolek, na koho budete reagova ť?  

 Na pani poslanky ňu Tvrdú nemôžte, lebo to bola 

faktická. Už nemáte na koho reagova ť. 

 (Poznámka.) 

 

 Prosím, vidím to tak, že ukon číme diskusiu, už sa do 

nej nikto nehlási.  

 Závere čné slovo zaznelo v diskusii, nebudem ho ja 

naťahova ť. Je to, prosím, na vás, zvážte pre a proti. 

Všetky tie alternatívy sme vysvetlili. 

 Budeme hlasova ť zrejme najprv o B, potom o A. 
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 Časť A, teda takto poviem: B.1 toho uznesenia, tá si 

vyžaduje oby čajnú vä čšinu, pretože to je predaj podielu, 

ktorý mesto má.  

 Časť B, to znamená B.2 to je predaj toho pozemku, ten 

si vyžaduje, teda B.1.1 si vyžaduje oby čajnú vä čšinu 

poslancov.  

 Časť B.1.2 si vyžaduje trojpätinovú vä čšinu 

poslancov.  

 Hovorím to len pre poriadok, aby sme nemali potom 

spor a vedeli vyhodnoti ť hlasovanie. Asi nemôžme hlasova ť 

na jeden krát. Môžme? Lebo jedno vyžaduje iné kvóru m ako 

druhé. Čiže ja si myslím, že musíme hlasova ť na dvakrát a 

radšej sa venujme tej procedúre, aby sme potom nema li 

zmätok.  

 Pán poslanec Fiala chce k procedúre. Dajte mu, 

prosím, slovo. Pán poslanec Fiala, len si stla čte 

prihlášku, akože sa hlásite do diskusie a tým vás t en 

systém zapojí. Nech sa pá či. Nech sa pá či.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Pokia ľ by som chcel hlasova ť za B, 

ale chcel by som komplexne a nemuselo by mi vyhovov ať, že 

ak by prešlo jednoduchou vä čšinou 1.1 a nie 1.2. Preto si 

myslím, že by bolo korektnejšie a správnejšie hlaso vať o 

celom bode B ako takom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 No, dobre, ale ako vyhodnotím hlasovanie? Predstav te 

si, že to bude 25 hlasov. 
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:     

 Preto hovorím, že vtedy bude treba dvojtretinová 

väčšina.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale len na 1.2. Na 1.l netreba dvojtretinovú.   

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Práve preto treba hlasova ť o celom bode B, pod ľa 

môjho názoru. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 No, ale jak to vyhodnotíme?   

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Vtedy treba vä čšie kvórum. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chápem, ale ke ď 25 hlasov to získa, tak 1.1 prešlo 

alebo neprešlo? 1.2 ur čite neprejde na 25 hlasov. Chápete, 

pre čo potrebujeme dve hlasovania? Dve hlasovania, aby b ol 

jasný výsledok. 25 hlasov by bolo málo na 1.2 a dos ť na 

1.1. Tak ako budeme vyhodnocova ť 25 hlasov?  

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ja hovorím, že chcem prija ť B ale v celom znení.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Aj ja. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 A prekážalo by mi, ak by prešlo iba 1.1. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja vám rozumiem, ale musíte hlasova ť za obidve.  

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 V poriadku. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A verím, že aj ostatní to tak zoberú, len nás musí  

byť tri pätiny. 1.2 bez 25 nesta čí. Čiže váš dobrý úmysel 

prija ť obidve sa nedá dosiahnu ť na jedno hlasovanie.  

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ale v takom prípade by sa predali iba akcie, čo by 

mne teda prekážalo. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím aj ja.  

 Ja s tým súhlasím. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Tak v takom prípade dávam najprv návrh, aby sme 

hlasovali najprv o tom bode. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

  O 1.2. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Tak. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím, to je ve ľmi rozumné. To môžme. Dali ste 

návrh, budeme to rešpektova ť. 

 Pán poslanec Šov čík. Procedúra, o hlasovaní. 

 

 

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

 No, ja si myslím, že asi nechceme aby prešlo jedno  a 

druhé neprešlo.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím. 

 

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

 Čiže pokia ľ budeme hlasova ť o tom ako celku 

trojpätinovou vä čšinou na osobitný zrete ľ, tak v tom je aj 

jednoduchá vä čšina pre 1.1.1. 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Dobre. Ak neprejde troma pätinami 1.1 a 1.2 spolu,  

tak ešte dám hlasova ť jednotlivo. Len pre poriadok, aby 
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sme dali šancu tomu 1.1, hoci chápem logiku, ktorú dal pán 

poslanec Fiala, že on by nechcel aby prešlo 1.1 bez  1.2. 

To by naozaj asi nemalo zmysel.  

 Čiže prosím, uvedomme si tie súvislostí. Budeme sa 

pokúša ť to schváli ť naraz.  

 Ak sa to nepodarí, budeme hlasova ť jednotlivo.  

 Pán poslanec Hr čka ešte chce k tomu; k procedúre. 

 

 

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

 Ja si myslím, že by sa malo hlasova ť o návrhu pána 

Fialu. To znamená, že najskôr budeme hlasova ť o dvojke, 

potom o jednotke. A všetkým by malo by ť teda jasné, 

akonáhle dvojka neprejde, tak nemá zmysel podporova ť 

jednotku. Asi takto by to malo .. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Môžeme to aj takto urobi ť. To je zrozumite ľné.  

 Nech sa pá či.  

 (Poznámka.) 

 Na 1.2 nepotrebujeme trojpätinovú vä čšinu? Tak to som 

prekvapený, ale to si ujasníme ešte pred hlasovaním . 

Takže, pani doktorka, dostanete slovo, lebo to hovo ríte 

vážne veci. Pani doktorka Chlebová, prosím k mikrof ónu a 

nahlas; vedúca oddelenia legislatívno-právneho.  

 

JUDr. Ľubica  C h l e b o v á, vedúca oddelenia 

legislatívno-právneho: 

 Takže my nepotrebujeme, čo sa týka ako odsúhlasovania 

§ 9a ods. 8 písm. b) zákona 138, že by sme potrebov ali 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Lebo nejdeme osobitným zrete ľom? Ale ideme ako 

pozemok pod stavbou, tak? Dobre to hovorím? 

 Čiže upres ňujem; som rád, že sme sa tomu kvóru 

venovali, prepá čte že som vás mystifikoval. Opravujem 

informáciu, že o oboch častiach uznesenia naraz a sta čí 

oby čajná vä čšina prítomných poslancov. Je to ve ľmi 

dôležité, aby sme potom nemali spor. Je dobré vždy vedie ť 

dopredu, ako sa bude vyhodnocova ť hlasovanie. Preto som 

rád, že som vás trošku možno zaviedol, ale na to tu  sedia 

kolegovia, aby prípadne opravili, ak nehovoríme pre sne to, 

čo má by ť. Sme stále v procedúre; pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Pardon, ja sa možno, pán primátor, pletie ma koleg a 

Šovčík, ktorý je starý vlk, staromestský, nech ma oprav í. 

Ale my ke ď niekomu teraz po rokoch predávame pozemok pod 

garážou, jeho garážou, ale náš pozemok, mu to predá vame 

osobitným zrete ľom.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nie, nie. § 9a ods. 8; môžeme vám ukáza ť zákon. Pani 

doktorka to môže zacitova ť. Pán poslanec Hr čka má slovo.  

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 To som chcel poprosi ť, o zacitovanie toho zákona, 

lebo naozaj akože zmenilo sa a aby sme boli všetci istí 

si, že ako to znie presne. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Súhlasím. Pani doktorka, prosím, nájdite ten zákon  o 

majetku obcí; § 9a ods. 8 písm. b) a zacitujete ako  to je 

v zákone.  

 Pán poslanec Šov čík má ešte slovo, nech sa pá či; pán 

poslanec.  

 (Poznámka.) 

 Najprv si vypo čujete, čo tam máme napísané, pani 

vedúca organiza čného oddelenia. Čiže prosím, ideme 

hlasova ť § 9a ods. 8 písm. b) ustanovenia odseku 1 až 7 sa  

nepoužijú pri prevode, hovorím, citujem písmenko b)  

pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúda te ľa 

vrátane pri ľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a 

využitím tvorí neoddelite ľný celok so stavbou.    

 

 Uznesenia, teda ustanovenia 1 až 7 hovoria o sú ťaži, 

aby sme sa rozumeli, nehovoria o kvóre. Tento istý odsek 8 

v písmenku e) hovorí: Pri prevodoch majetku obce z dôvodu 

osobitného zrete ľa o ktorých zastupite ľstvo rozhodne 

trojpätinovou vä čšinou všetkých poslancov; tiež sa teda 

nepoužije sú ťaž, pri čom osobitný zrete ľ musí by ť 

zdôvodnený a zámer preda ť to takýmto spôsobom musí by ť 

zverejnený.  

 

 Čiže zákon vymedzuje kvórum iba pri osobitnom 

zreteli, čo je písmeno e) toho príslušného odseku, § 9a 

ods. 8 písmeno e).  

 My ideme pod ľa písmena b), kde sa hovorí v zákone len 

to, že sa nepoužije sú ťaž.  
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 Viete, že sú ťaže schva ľujeme bežne  normálnou 

väčšinou hlasov. Čiže ani pozemok pod stavbou vo 

vlastníctve nadobúdate ľa, nepredávame osobitným zrete ľom, 

ale predávame ho pod ľa odseku 8 písm. b). Čiže normálna 

väčšina prítomných poslancov.  

 

 Prosím, dávam vám priestor na ďalšie vyjadrenia k 

ujasneniu procedúry.  

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja som si len chcel ujasni ť; a ak to teraz správne 

chápem, oni sú vlastníkom toho, tej nehnute ľnosti nad tým? 

Čiže my tam nie sme spoluvlastník, alebo oni sú jedi ný 

vlastník, hej? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 My to predávame Tehelnému po ľu. Tehelné pole vlastní 

hotel a teraz tomu istému subjektu, v ktorom my ešt e stále 

sme, a možno zajtra nebudeme ke ď prejde 1.1, tak predávame 

tomuto Tehelnému po ľu. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Dobre. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže subjekt je ten istý, zákon je dodržaný. 

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

 Ja ke ď som po čúval to znenie zákona, tak to ma len 

utvrdilo v tom názore, že je to osobitný zrete ľ, pretože 

obec bu ď predáva vo verejnej obchodnej sú ťaži alebo 

osobitným zrete ľom. A v tomto prípade ten osobitný zrete ľ 

spo číva v tom, že predávame pozemok pod stavbou 

vlastníkovi stavby.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec, ve ľmi si vás vážim, ale to by bolo 

písmeno e) a nie je to tak, lebo je tam písmeno b);  aj to 

je citované v uznesení; predávame ho vlastníkovi po zemku a 

nepoužíva sa osobitný zrete ľ. Lebo tam je jasné, kto je 

ten nadobúdate ľ.  

 

 Osobitný zrete ľ je vtedy, ke ď si vyberiete namiesto 

súťaže konkrétny subjekt, ktorému to predáte. Tu si ni č 

nevyberáte, tu vám zákon povedal, že jemu to máte p reda ť 

bez sú ťaže.  

 

 Lebo ako budete sú ťaži ť o pozemok pod stavbou, ktorá 

niekomu patrí? To by bolo neférové preda ť ten pozemok 

súťažou inému.  

 

 Zákon hovorí, vtedy sa ustanovenia o sú ťaži, ani o 

kvóre nepoužijú. Lebo kvórum je na osobitný zrete ľ 

viazané.  

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

 Pán primátor, tá výnimka hovorí o pozemku pod 

stavbou, ktorá je neoddelite ľne spojená s tou stavbou, 

resp. o pri ľahlých pozemkoch. Ale 4 132 metrov nemôžu by ť 

pri ľahlé pozemky.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Čiže prosím, k tomuto sa vyjadríme z 

hľadiska vecného, pretože to je otázka či sme správne 

zadefinovali uznesenie, ktoré je § 9a ods. 8 písmen o b).  

My si myslíme že správne, čiže dajte nejaký iný návrh. 

 (Poznámka.) 

 Čiže navrhujete zmeni ť uznesenie. A čo predáme 

osobitným zrete ľom? No, tak všetko nie, pretože to zákon 

vylu čuje. Vylu čuje to zákon. Priamo to zo zákona vyplýva, 

že to vylu čuje ten zákon.  

 

 No, vidím, že sa s tým budeme musie ť pohra ť.  

 Navrhujem, aby sme pokro čili v našom rokovaní ďalej. 

Sekundu mi dajte na prestávku v tom zmysle, že sa p oradím 

s pánom vedúcim.  

 (Porada.) 

 Prosím, pozemok pod stavbou, jak ja čítam to 

uznesenie je 2 873 m2, a tie ostatné sú, a ten je 

zastavaný, je tam ďalší zastavaný pozemok 638, a potom sú 

tam ešte zastavané plochy a nádvoria 446.  

 Ostatné plochy na úrovni 1 meter, 23 metrov, a 

podobne, sú pri ľahlé alebo nie sú?  
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 Sú pri ľahlé k tej hlavnej stavbe, čiže to meritórne 

rozhodnutie o pozemku pod stavbou robíme normálnym 

hlasovaním bez osobitného  zrete ľa. 

 

 Navrhnite, prosím, akože aké riešenie. 

 Čiže o 123 m2 chcete osobitným zrete ľom a 2 800 

budeme bežne.  

 Pán vedúci vysvet ľuje, že je to pri ľahlý pozemok. 

Proste to gro toho pozemku má jedno parcelné číslo a nedá 

sa rozdeli ť, že toto je pod stavbou a toto nie je. Je to 

jedno parcelné číslo, ako ho chcete rozdeli ť?  

 

 Taký návrh nikdy nezaznel, nikto toto nespochyb ňoval, 

čiže prosím, akože toto by som ja dnes neriešil. Ako že 

toto je meritum veci.  

 

 Meritum je, že predávame pod stavbou a tam je to 

jasné, že to je oby čajným hlasovaním. Tie pozemky k tomu, 

tie ostatné na úrovni 120, 23, 1 meter, a podobne, to sú 

pozemky pri ľahlé. Pozemky pri ľahlé.  

 

 Dokonca sa tu píše slovo, pri ľahlých pozemkov; 

čítajte to, prosím, v tom uznesení: "A pri ľahlých pozemkov 

30 metrov, 1 meter, 23 a 121 metrov". Tak je naplne ný ten 

zákon? Sú to pri ľahlé pozemky, tak je to definované.  

 Pán poslanec Černý, prosím, máte slovo. 

 

 

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

 Poslednú vec ktorú poviem dneska, a to je, už sa 

teším na to zajtrajšie rokovanie o úpravách rozpo čtu. 

Skuto čne sa teším.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O.K. Prosím, môžme pristúpi ť ku hlasovaniu, kde je 

navrhované hlasova ť o 1.2, ako § 9a ods. 8 písmeno b) 

oby čajnou vä čšinou prítomných poslancov, pretože to sp ĺňa 

tú definíciu, ktorú zákon takýmto spôsobom ur čuje. Ak nemá 

niekto iný návrh alebo iný názor, dávam slovo návrh ovej 

komisii; uzatváram diskusiu a dávam slovo návrhovej  

komisii. Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako je písomne 

predložené v časti B 1.1 a 1.2. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, hlasujeme o alternatíve B v oboch jej 

častiach, aj 1.1 aj 1.2.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťjeden z toho hlasovalo za, devä ť hlasovalo 

proti, šiesti sa hlasovania zdržali, jeden nehlasov al. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Dúfam, že o tom nikto nemá pochybnosti, lebo sme s a o 

tom dos ť dlho rozprávali. 
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 Otváram rokovanie o bode číslo 31; posledný na tomto 

zastupite ľstve.  

 

 

BOD 31:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnute ľností - nebytových 

priestorov vo výmere 752,60 m2 a pozemku parc. č. 3085 vo 

výmere 2509 m2, nachádzajúcich sa na Bilíkovej 1 v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu Cirkevná ma terská 

škola Gianny Berettovej Mollovej so sídlom v Bratis lave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ten materiál ste dostali dnes ráno. Ospravedl ňujem sa 

za to, bola to požiadavka zo strany poslancov, zost al nám 

nedopovedaný zo zastupite ľstva jún.  

 Bolo avízo, že už má podporu poslaneckých klubov, že 

ste sa mu venovali, zaoberali ste sa ním a máte záu jem aby 

sme o ňom rokovali, preto sme ho dodato čne zaradili.  

 Je v tých podkladoch, ktoré ste dostali dnes na st ôl. 

 Pán riadite ľ, aj tento materiál treba uvies ť. 

 

 

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

 Ďakujem. Ke ďže ste o tom asi rokovali a viete o čo sa 

jedná, tak bez úvodného slova.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Je to prenájom osobitným zrete ľom pre Cirkevnú 

materskú škôlku. Je to nájomné navrhované na úrovni  1 Eur, 

doba je 30 rokov, plochy sú tam uvedené; prosím, ot váram 

diskusiu k bodu číslo 31.  

 Ke ďže sa nikto nehlási, dávam priestor pre návrhovú 

komisiu, aby sa pristúpilo k hlasovaniu. Nech sa pá či. 

Prosím predsední čku návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 31. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

poslanci nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 

 Prijatý návrh pani poslankyne Reinerovej nás dovád za 

k bodom: 44, 45, 46, 47, 48 a 49 , ktoré by som rád 

uviedol, prosím, naraz a urobil k ním spolo čnú rozpravu. 

 

 

BOD 44:  

Schválenie projektu Integrovaných stratégií rozvoja  

mestských oblastí.  
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BOD 45:  

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 22840/1, do správy mestskej časti Bratislava -  

Nové Mesto.  

 

BOD 46:  

Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v Bratisl ave, k. 

ú. Ra ča, parc. č. 2875/389, do správy mestskej časti 

Bratislava - Ra ča.  

 

BOD 47:  

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. 

č. 2875/74, do správy mestskej časti Bratislava - Ra ča.  

 

BOD 48:  

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrak uňa,  

parc. č. 3686/2, parc. č. 3691, parc. č. 3688/3, parc. č. 

3636/2 a parc. č. 3636/3, mestskej časti Bratislava -  

Vraku ňa. 

 

BOD 49:  

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petr žalka, 

do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka za ú čelom  

realizácie projektu "Integrovaný systém rozvoja mes tských 

oblastí" - ISRMO.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to materiál, ktorý vyplýva z nášho júnového 

rozhodnutia, kde sme v júni rozhodli o tom, že na z áklade 

socio-ekonomickej analýzy, mesto schválilo 6 mestsk ých 

oblastí, kde sa budeme uchádza ť o finan čné prostriedky z 
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Opera čného programu Bratislavský kraj. Tých 6 mestských 

oblastí intenzívne pracovalo. My sme zriadili medzi  časom 

rozhodnutím mestskej rady riadiaci výbor, ktorého p redseda 

je tuná, je tuná zodpovedný pracovník oddelenia fin ančných 

zdrojov. 

 

 A zo všetkých tých podkladov ktoré máme vyplynulo,  že 

musíme schváli ť osobitné uznesenia ku každému jednému 

projektu, ktorý chceme poda ť. A ja som za to, aby sme 

podali všetkých 6.  

 

 Poviem teraz nahlas to, čo som po čul v piatok iba 

neoficiálne.  

 Môže sa sta ť, že pri vyhodnocovaní budeme s našimi 

projektmi úspešnejší ako niektorí z okresov Malacky , 

Pezinok Senec; jednoducho preto, že máme lepšie pro jekty 

napriek tomu že tam boli urobené isté politické doh ody. 

Manuál nepozná politické dohody, ten vyhodnocuje kv alitu 

projektov. Čiže je možné, že uspeje viac než 3 alebo 4 

mestské časti. Viaceré z mestských častí upravili 

rozpo čty, snažili sa by ť kompatibilní s požiadavkou, aby 

sme sa zmestili do istej finan čnej čiastky. A ja chcem 

oceni ť prácu Nového Mesta, Starého Mesta aj Ra če, ktoré 

takýmto spôsobom k veciam pristúpili.  

  

 Čiže navrhujeme vám v uznesení v bode 44 schváli ť 

príslušné formálne rozhodnutia, ktoré má urobi ť mestské 

zastupite ľstvo. Sedeli teraz všetky ostatné zastupite ľstvá 

na úrovni mestských častí, ktoré schva ľovali svoju časť. 

 

 Osobitne siedme uznesenie je venované tomu, že my s 

projektom, ktorý podáva mestská časť Petržalka, chceme 
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rieši ť náš bytový dom alebo bytové domy na Kop čianskej. 

Podobne ako sa to v piatok schválilo na Bratislavsk om 

samosprávnom kraji, kde kraj išiel do spolo čného projektu 

so Starým Mestom v oblasti Blumentál a podal návrh na 

riešenie Vazovovej školy, ktorá je v jeho vlastníct ve a 

urobili spolo čný projekt.     

 

 My sa takto spolo čne chceme s Petržalkou uchádza ť o 

finan čné prostriedky, a ke ď budeme úspešní získame z OP 

BSK peniaze aj pre mesto. Preto je 7 uznesení. 

 

 A k tým siedmym uzneseniam pridávame materiály 45 až 

49, ktoré vyplynuli z toho, že príslušné mestské časti 

musia ma ť vysporiadané pozemky, ak chcú by ť úspešné s 

týmito žiados ťami. Všetko sme pripravili.  

 

 Predkladáme vám to v dobrej viere, pretože mestské  

časti sú s tým stotožnené. Naši kolegovia urobili ve ľa 

práce, aby sa to sem dostalo. Petržalka, žia ľ, až na 

poslednú chví ľu v znení, ktoré ste dostali dnes ráno.  

 

 Ve ľmi pekne vás prosím v tomto úvodnom slove o 

podporu týchto 6 materiálov, toho formálneho uznese nia, a 

piatich rozhodnutí o zverení za ú čelom riešenia projektu. 

Čiže kto nezíska projekt, pozemky, samozrejme, vráti , 

pretože to je na ú čel Integrovanej stratégie rozvoja 

mestských oblastí. 

 To ľko úvodné slovo. 

 

 Otváram spolo čnú diskusiu ku všetkým tým bodom naraz .   

 

 Hlási sa pán poslanec He čko, faktická.  
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Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len je tam drobná  

chyba, v návrhu uznesenia číslo 7, nie je Miestne 

zastupite ľstvo hlavného mesta, ale "Mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Toto autoremedúrou opravujem. 

Ďakujem, pán poslanec, za tú poznámku. 

 Hlási sa do diskusie s riadnym príspevkom pán 

poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja chcem poprosi ť kolegov a kolegyne o 

podporu tohto materiálu, pretože eurofondy sú jedný m z 

mála zdrojov, ktoré sú priame peniaze pre nás, kde sa 

nemusíme háda ť odkia ľ ich budeme ma ť, čo predáme a čo 

nepredáme. Týka sa to, aj župa tam má svoje želiezk o v 

ohni, tak ako ste to povedali, je to Gymnázium Papá nka na 

Vazovovej, kde spolu so Starým Mestom ideme túto ob las ť, a 

dúfam aj spolu s mestom, túto oblas ť rekonštruova ť. Takže 

mám pocit, že tu ani niet ve ľmi o čom ve ľmi premýš ľať a 

prosím všetkých o podporu. Dík. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

 Pani poslanky ňa Reinerová. 
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Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Takisto chcem vyjadri ť podporu všetkým týmto 6 bodom 

programu. A zárove ň požiada ť všetkých kolegov poslancov a 

poslankyne o podporu týchto návrhov uznesení, preto že sú 

nevyhnutným predpokladom dobehnutia realizácie, kto rá sa 

týka integrovaných stratégií rozvoja mestských obla stí. 

Vopred vám ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Taktiež chcem vyjadri ť svoju podporu tomuto 

materiálu. Pevne verím, že všetko pôjde tak, ako má  a že 

budeme môc ť z týchto európskych pe ňazí obnovova ť tie časti 

v Bratislave, ktoré sú tam uvedené. 

 

 Ja som už avizoval takú drobnos ť, ktorá možno že je 

nepodstatná, ale aby kvôli tomu náhodou niekto nemo hol 

spochyb ňova ť tie projekty. Ke ď sa rozpráva o Kop čanoch, 

tak viackrát tam je spomenuté, že bytový dom Kop čany 86, 

87; tak to nie je bytový dom Kop čany, ale to je Kop čianska 

ulica.  

 A v tabu ľke som si všimol, že figuruje názov nie 

Kopčianska, ale "Kop čianka". Takže je to Kop čianska ulica. 

A ten názov toho sídliska Kop čany je viac-menej taký ako  

neformálny, Zrkadlový háj, ale to je ulica Kop čianska.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec.   

 Opä ť to v tom uznesení musíme opravi ť. Pred 

hlasovaním to zaavizujeme, aby to bolo jasné, lebo urobili 

sme vám nejaké zmeny, ktoré sme vám písomne predlož ili. A 

toto, čo ste teraz povedali, už je tam premietnuté, pán 

poslanec. Máte to na stoloch, ale ak bude treba moj i 

kolegovia vám len upresnia, že v akej podobe ste to  

dostali.  

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán primátor, ja by som sa rád spýtal, 

nako ľko ako zástupca mestskej časti, ako starosta mestskej 

časti, ktorí sme sa uchádzali o tento, o túto podpor u, tak 

boli tam nejaké dohody oh ľadne toho, aby sme ponížili tie 

svoje rozpo čty. Myslím, že okrem Ra če, Starého Mesta; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A Nového Mesta.    

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 Nového Mesta a Devínskej, ktorá bola v ažurite, ta k 

myslím že v tých ostatných prípadoch k takémuto pon íženiu 

nedošlo. Tak sa chcem spýta ť, že teraz ktorá alternatíva, 

lebo je tam aj celkové oprávnené výdaje projektu, a j 
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aktualizovaná alternatíva 1; v akom rozsahu majú te da 

mestské časti podáva ť? Pretože my máme pripravené aj 

jednu, aj druhú verziu. Vidím, že Petržalka ostala zo 4,5 

išla na 4,1, tak chcem vedie ť, že ako bolo nakoniec teda v 

tomto dohodnuté. 

 

 A druhá vec je, v tom materiáli je v ostatných 

mestských častiach uvedené, že ak nebudeme úspešní v rámci 

ISRMO do konca roku 2014 sa pozemky prevedú naspä ť. Ale 

pri tých pozemkoch čo sa týka Petržalky, tam táto 

podmienka uvedená nie je. Môžem vedie ť, pre čo? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vysvetlíme.  

 Pán poslanec Šov čík.    

 

 

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

 Ja tiež chcem podpori ť tento materiál. Musím naozaj 

poveda ť úprimne, že na mestskej časti sme si s tým dali 

veľmi ve ľa námahy, pretože sme museli vykazova ť údaje, 

ktoré oficiálne štatisticky nie sú vykazované a mus eli sme 

si ich prácne získava ť. Čiže naozaj dali sme si s tým 

veľmi ve ľa námahy, aby sme sa do tohto projektu mohli 

zapoji ť. A hlavne našu ústretovos ť sme preukázali aj tým, 

že sme ponížili tú celkovú sumu o ktorú sa budeme 

uchádza ť. 

 

 Ja by som však chcel od predkladate ľa vysvetlenie k 

textácii návrhu uznesení, pretože akéko ľvek uznesenie 
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mestského zastupite ľstva je číslované, pod ľa poradia tak 

ako sú prijímané od za čiatku volebného obdobia, teraz tu 

je návrh uznesenia že číslo jedna, číslo dva, číslo tri; 

čiže to budú nejaké pod čísla toho celkového uznesenia, 

alebo ako tomu mám rozumie ť? 

 

 Ja samozrejme, chápem, že to uznesenie musí by ť 

prijaté tak, aby korešpondovalo s požiadavkami toho  

Opera čného programu, ale k tomuto chcem ako vysvetlenie, 

že či to je nejaké poradie, alebo bude uznesenie mestsk ého 

zastupite ľstva, ktoré bude ma ť nejaké pod číslo; neviem, 

nerozumiem tomu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vysvetlíme. Ja som s tým mal tiež problém, kolegov ia 

mi to vysvetlili. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská má faktickú poznámku.  

 

 

Mgr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Nechcem zdržiava ť, ale nedá mi 

nepoprosi ť pánov kolegov, aby neponižovali, ale aby 

"znižovali".  Poníži ť je po slovensky nie čo celkom iné; 

sumy sa znižujú. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Fiala.  
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Podporujem materiál k tomu 

znižovaniu alebo teda zmenšovaniu súm.  

 Priznám sa, nevidím to celkom rád, pretože Petržal ka 

už ve ľmi dávno sa, pán primátor ešte pod vašim vedením ak o 

starostu, uchádzala o tento projekt. A boli to ucel ené 

územia, ktoré v podmienkach vyhlasovate ľa a teraz za čínam 

nadobúda ť pocit, že v záujme uspokojenia viacerých 

mestských častí ako keby sa rozrie ďoval úmysel toho, čo 

bolo pôvodne zmyslom týchto projektov.  To znamená dať do 

poriadku celé nejaké územie, Kop čiansku ulicu Petržalka, 

napríklad s LUDUSOM, nejakou ďalšou školou.  

 

 To znamená, že trocha sa obávam, že v záujme, aby v 

každej alebo vo viacerých mestských častiach z toho sa 

aspo ň nie čo spravilo, tak možno výsledkom bude to, že 

všade bude iba nejaká trocha.  

 

 A teraz ešte, vyzvali ste, aby sme diskutovali ku 

viacerým materiálom. Pýtam sa teda, či je 49 materiál o 

Petržalke? Ja ho doteraz nemám. Možno mojou chybou,  ale 

mám nejaké obavy, že sa tam odzverujú alebo rušia n ejaké 

protokoly, ktoré sú nejako nezvratné. A teda chcem sa 

uisti ť, že nepríde k odzvereniu pozemkov, ktoré nepatria 

do tohto. To znamená jasné vysvetlenie tohto bodu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, v obale, ktorý ste mali na stole, st e 

dostali nový materiál číslo 49, ktorý má názov: Návrh na 

zverenie pozemkov do správy mestskej časti Petržalka za 
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účelom realizácie; žiadne odzverovanie nie je. Namiet al to 

aj pán starosta Bajan, mali sme s tým prácu, ale vy šli sme 

v ústrety, nechceme robi ť zmätok v tých zverovacích 

protokoloch. Je tam návrh na nové zverenie. Nájdete  to 

medzi stanoviskami komisií. Ja som to tiež teraz ch ví ľu 

hľadať. Ur čite to tam máte. Má to číslo 49 v pravom hornom 

rohu a ten materiál má túto podobu.  

 Čiže netreba sa obáva ť odzverovania, nejdeme robi ť 

žiadne odzverovanie.  

 Mám ešte dve faktické poznámky na vaše vystúpenie.  

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som len rád pánovi kolegovi dal do 

pozornosti, že my si uvedomujeme teda ako jedna z t ých 

stredných mestských častí, že Petržalka má 120, takmer 

teda 120 tisíc obyvate ľov, ale tá mestská oblas ť je 

rovnaká jak v Petržalke, resp. približne rovnaká ja k v 

Petržalke, tak v Ra či, tak v Starom Meste, tak v Novom 

Meste. 

 

 Takže je to cesta pre tých 6 000 obyvate ľov, a takže 

tam nehrá rolu aká je ve ľká tá mestská časť, ale tá 

oblas ť, ktorá bola tou ktorou mestskou časťou 

vydefinovaná, a tá má približne rovnaký po čet obyvate ľov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

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

 Ja len chcem doplni ť to jazykové okienko, ke ď už o 

tom hovoríme, pokia ľ sa píše názov mestskej časti, tak to 

nie je poml čka, ale spojovník, čiže sa má písa ť bez 

medzier, medzi názvom napríklad Bratislava a Staré,  v tom 

postavení nemajú by ť medzery. Je to tam písané v tom 

materiáli asi troma spôsobmi, raz sú medzery, raz n ie sú 

medzery, tak aby to bolo potom korektne. 

 

 

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

          primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Ďakujem pekne. 

 Takže prosím pán riadite ľ kancelárie, ktorý je 

predsedom riadiaceho výboru projektu, odpovie na ot ázky, 

pre čo Petržalka nemá tú spätnú klauzulu, že ke ď nebude ma ť 

projekt, tak sa pozemky vrátia do správy hlavného m esta. 

 A ako je to s číslovaním uznesenia, to je otázka, na 

ktorú sa pýtal pán poslanec Šov čík.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Marián  M i š k a n i n, PhD., riadite ľ kancelárie 

primátora: 

 Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, ja ešte vás 

chcem požiada ť, v materiáloch ktoré ste dneska mali na 

stoloch, je jedna A4, kde je špecifikované uzneseni e číslo 

3 týkajúce sa Starého Mesta.  

 A taktiež je tam uznesenie číslo 7 týkajúce sa 

Petržalky, konkrétne je tam opravená zmena, nie byt ový dom 

Kopčany 87 ale 88.   
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 Čo sa týka jednotlivých číslovaní uznesení, návrh 

uznesenia číslo 3, to je iba pracovný návrh. Uznesenie 

bude ma ť normálne číslo uznesenia tak, ako bude vychádza ť 

podľa poradového čísla. Čiže možno vyjde uznesenie 

675/2012; takže asi k tomuto. 

 Čo sa týka; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, to znamená, každé uznesenie bude ma ť 

vlastné číslo. Preto sa tu ozna čili svojimi číslami, lebo 

potrebujeme doloži ť na riadiaci orgán samostatné 

uznesenie. Nechceli sme robi ť 6 materiálov, urobili sme 

ich do jedného, preto majú akoby 6 uznesení.  

 

 

Ing. Marian  M i š k a n i n, PhD., riadite ľ kancelárie 

primátora: 

 Áno. Čo sa týka jednotlivých pripomienok, ktoré mal 

aj poslanec Kríž, že zmeni ť, že bytový dom Kop čianska 86 

alebo 88 už to nie je možné, lebo v Petržalke takét o 

uznesenie schválili a je to napísané Kop čany. A ke ďže my 

preschva ľujeme uznesenie miestnych častí tak musia nás 

sedie ť uznesenia miestneho zastupite ľstva s mestským 

zastupite ľstvom.  

 

 Čo sa týka jednotlivých pozemkov oh ľadne Petržalky, 

viac-menej my sme mali dos ť takú dlhú diskusiu aj s 

Petržalkou, lebo jednotlivé zverovacie protokoly, k toré 

oni mali, boli dos ť také ve ľmi nejasné.  
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 A z toho dôvodu niektoré veci už, ktoré oni pôvodn e 

požadovali, už mali zverené v zverovacích protokolo ch a 

niektoré veci ktoré nemali, tak my iba tuná dopl ňujeme. 

Čiže kvázi ako keby sme doplnili ich zverovací proto kol.  

 

 Ale aj v návrhu uznesenia je, že tieto pozemky sa 

zverujú za ú čelom realizovania projektu Integrovaných 

stratégií rozvoja mestských oblastí.  

 

 Čo sa týka ďalšej otázky jednotlivých mestských 

častí, ja by som viac-menej možno vás iba priebežne 

informoval, že od dneska, od deviateho, už kompleti zujeme 

jednotlivé podklady. Máme podklady z mestskej časti Ra ča a 

z mestskej časti Devínska Nová Ves a mestskej časti 

Petržalka. Zajtra by mali prís ť z ostatných mestských 

častí. Predpoklad je, že v piatok do nejakej dvanást ej by 

mali by ť komplet všetky projektové zámery zviazané a pôjdu 

na podpis jednak štatutárom a jednak aj pánovi prim átorovi 

tak, aby v pondelok ráno, alebo v podstate doobeda boli 

odovzdané všetky projektové zámery na riadiaci orgá n a aby 

boli riadne podané. 

 

 Preto vás prosím o podporu týchto jednotlivých 

materiálov.  

 A myslím si, že tak ako sme vám to navrhli, s tými  

zmenami, ktoré sme vám predložili, to je na tej jed nej A4, 

by som vás poprosil schváli ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Tým sme, predpokladám, zodpovedali vaše otázky, kt oré 

ste položili v diskusii. 

 Pristúpime teraz ku schva ľovaniu; tých hlasovaní bude 

viac, pretože máme rozhodnú ť o 6 bodoch programu.  

 Pani predsední čka, budete uvádza ť návrhy na 

hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia číslo č. 1 

Petržalka - Kop čany.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Môžme to, prosím, racionalizova ť tak, že by sme 

všetkých 7 urobili naraz, ak nemá niekto námietky? Ak by 

mal námietky, dám hlasova ť jednotlivo, ako to uviedla pani 

predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Každé má ma ť zvláš ť číslo.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Ideme hlasova ť. Tak po ďme na to, nech je 

poriadok. 

 Čiže hlasujeme o uznesení číslo 1, Petržalka - 

Kopčany. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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 Páni predsední čka stráži čistotu toho procesu. Ja som 

rád, lebo aby sme nemali potom nejaký problém pri p odávaní 

projektov. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

dvaja nehlasovali.  

 Prijali sme uznesenie pod bodom 1. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrh uznesenia číslo 2, Bratislava-Podunajské 

Biskupice a Bratislava-Vraku ňa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, uznesenie č. 2. 

 Prezentujte sa a hlasujte. Budú ma ť samostatné čísla 

tie uznesenia, a to je to čo sme chceli dosiahnu ť. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval.  

 Pani predsední čka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Návrh uznesenia č. 3, Bratislava-Staré Mesto tak, ako 

bola predložená zmena k bodu rokovania 44 ráno.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže v znení, ktoré ste dostali ráno. Prosím, aby st e 

"mesto" napísali s ve ľkým "M". 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval.   

 Schválili sme toto uznesenie.  

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia č. 4, Bratislava-Nové 

Mesto. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Prijaté. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia č. 5, Bratislava-Ra ča. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijaté. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia č. 6, Bratislava-

Devínska Nová Ves. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

  

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia č. 7 pod ľa opravy. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zapojenie mesta do projektu Petržalka, to uzneseni e 

č. 7. 

 Prezentujte sa a  hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijaté. 

 Tým sme uzatvorili bod číslo 44.  

 

 

 Ideme na rozhodovanie o bode 45. 

 Pani predsední čka, ešte tam je nie čo, čo treba 

schváli ť?  

 44 sme, pod ľa mňa, uzavreli, tými siedmymi 

samostatnými.   

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Sme vy čerpali bod. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno vy čerpali. Čiže 44 uzavreté.  

 

 Sme v bode 45 . Prosím o váš návrh na uznesenie, lebo 

my sme už diskusiu absolvovali.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Ideme hlasova ť pod ľa písomne predloženého návrhu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak. Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 45 -  

zverenie pozemkov do správy Nového Mesta pre ISRMO.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 (Poznámka.) 

 Stalo sa nie čo?  

 Á, pán poslanec, vy ste; prosím, môžte technická 

pomoc, pán poslanec Gašpierik má problémy s hlasova ním. 

Môžte sa na to pozrie ť, pán kolega? Pán Gašpierik je 

vykázaný ako keby tu nebol. Vidím, že je tam a chce  

hlasova ť a nejde mu hlasovacie zariadenie.  

 Konštatujem, že je dvadsa ťdevä ť prítomných.  

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

 Môžem konštatova ť, že bolo prijaté uznesenie; napriek 

tej technickej poruche, ktorú sa budeme snaži ť odstráni ť.  

 Jednozna čná vô ľa zastupite ľstva bola prejavená.  

 

 Pani predsední čka, sme v bode 46.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zverenie mestskej časti Ra ča. 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Pán poslanec, ten problém zdá sa pretrváva. A, on sa 

nezaprezentoval, o.k.  

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme uznesenie.  

 

 

 Bod 47.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Opä ť mestská časť Ra ča. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme uznesenie. 

 

 

 Bod 48.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia na zverenie pozemkov Vraku ňa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 

 Bod 49.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu na 

zverenie pozemkov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte v znení materiál u, 

ktorý ste dostali dnes ráno upravený spolo čne s mestskou 

časťou Petržalka. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  
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 Prosím, naplnili sme úmysel, ktorý sme dnes mali. 

 

 Ešte vás chcem pekne poprosi ť, či by sme 

neprerokovali body pôvodne ozna čené 30, 31.  

 (Poznámky.) 

 Ja viem, že do deviatej.  

 Ja to hovorím len s oh ľadom na zástupcov Konferencie 

biskupov Slovenska a Matice slovenskej a Spolo čnosti sv. 

Gorazda, ktorí tu čakajú poctivo od 16. hodiny, aby sa 

dostali k slovu. 

 

 A netvrdím, že to musíme urobi ť, ja sa vás pýtam. 

 Možno najskôr predsedov klubov. 

 Je pravda že, prosím, keby ste vypli to hlasovanie , 

aby som videl prihlásených poslancov.  

 Čiže, pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Mohol by som sa spýta ť, pre čo ke ď takto prídu z 

verejnosti k nejakému bodu, pre čo sa nespýtate, že či 

nesúhlasíme s predradením toho bodu?  

 

 Lebo tak ako príde mi to z našej strany neseriózne , 

my sme naozaj mohli tých ľudí vypo čuť a nie ich tu necha ť 

čaka ť 5 hodín. Lebo, neviem, no, mrzí ma to. A poprosil by 

som, keby sa v budúcnosti dalo ke ď o tom viete, že tu 

niekto čaká, tak sa nás spýta ť na to a či s nie čím takým 

súhlasíme? Lebo neviem, ja osobne by som ur čite bol za to, 

aby sa to rokovalo niekedy na za čiatku, a nemuseli sme  

zbyto čne tu takto necha ť ľudí čaka ť.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, pán primátor, práve preto že viem, akú diskusi u 

vyvolal tento bod na rokovaní mestskej rady, tak vi em, že 

tento bod sa nedá odrokova ť za menej ako jednu hodinu.  

 

 A preto ja navrhujem, aby sme ukon čili rokovanie 

mestského zastupite ľstva dnes tak ako sme sa dohodli; už 

je 21.20, že skon číme o deviatej. 

 A tento bod môže by ť zajtra prvý, teda vlastne aj je 

prvý.  

 A tým pádom je istota, že pokia ľ tí ktorí chcú 

vystúpi ť k tomuto bodu z radov ob čanov a verejnosti, majú 

istotu, že ke ď prídu, tak nebudú čaka ť ďalších 5 hodín. 

Mňa to ve ľmi mrzí.  

 

 Mali sme v pláne tento bod ešte prejs ť dnes, ale ja 

naozaj nemám odvahu sa pusti ť do tohto bodu, lebo viem že 

tá diskusia bude najmenej hodinová.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím s vami.  

 Pán poslanec Gašpierik, chcete vystúpi ť alebo povedal 

podstatné veci pán poslanec Šov čík? 
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Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Nie. Ja som chcel len, ja som sa pán primátor hlás il 

k bodu číslo 45 po otvorení diskusie a vy ste to asi tak 

rýchle povedal; ale myslím, že som sa hlásil ešte p red 

uzatvorením diskusie, že som nestihol nadnies ť, prednies ť 

návrh doplnenia uznesenia.  

 

 Takže ja len avizujem že; no, nemohol som to 

prednies ť, lebo nebolo technicky kedy možné, lebo vy ste 

to tak okamžite povedali, že už technické zariadeni e bolo 

vypnuté a nebolo možné sa prihlási ť.  

 

 Ja som mal návrh na doplnenie o zverenie ešte 22 m 2, 

nako ľko z uznesenia vypadla fontána. Pokia ľ tá fontána tam 

nebude, tak bude problém, lebo celý materiál vlastn e by 

bol znivo čený.  

 Čiže to znamená, v bode rôznom ešte dám tento návrh k 

bodu číslo 45. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  

 

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

 Chcem to avizova ť takto na mikrofón. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

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

 V podstate dnes sa nám nepodarilo prerokova ť 8 bodov, 

čo sme plánovali na dnešný de ň. Takže by bolo vhodné, keby 

teda, aj ke ď sa dohodneme na nejakom jednom, dva bode, ale 

tie ostatné by sme mohli da ť až po tých závažných, ktoré 

zajtra ráno sme pôvodne mali v programe. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Ja presne toto isté chcem navrhnú ť. 

 Rešpektujem, že nie je vô ľa pokra čova ť. Čiže dnes to 

uzavrieme.  

 

 Zajtra za číname bodom 30 a 31 - Koncepcia pamätníkov 

a postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda.  

 Tieto dva body pôjdu ako prvé.  

 

 Potom bude nasledova ť plánované plnenie rozpo čtu, 

zmena rozpo čtu, 53A novozaradené, nezávislý audítor. 

Všetky tie VZN.  

 A potom sa vrátime do pôvodného programu pod ľa 

porada.  

 Proste tie ekonomické veci sú ve ľmi vážne pre mesto a 

musíme ich prerokova ť. Čiže na ne vytvoríme priestor do 

obeda tak, ako sme to avizovali.  

 

 Takže zajtra za číname pamätníkmi, sv. Cyril, Metod a 

Gorazd, rozpo čet a veci okolo VZN. 

 A potom sa vraciame do poradia tak, ako bolo 

schválené poslancami na za čiatku pri schva ľovaní programu.     
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 Toto avizujem pre všetkých z vás, aby ste vedeli ž e 

ako si ráno naplánova ť čas. 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 Kon čím dnešné rokovanie. 

 Ďakujem kolegom za technické zabezpe čenie.  

 

 Vidíme sa zajtra ráno o 8.30 h. 

 Ďakujem pekne.  

 8.30, ešte raz to pripomínam. Rád by som bol, keby  

sme to za čali v čas. Vidíte, že máme toho ešte ve ľa pred 

sebou.  

 8.30 zajtra.  

 

 Čo sa týka materiálov, papierov, bez problémov, tá 

miestnos ť bude zamknutá. 

 Pán vedúci, pán dr. Bernacký, poslanci si tu 

nechávajú papiere. Neodporú čam po číta če a podobné veci, to 

predpokladám že nie je dobrý nápad, ale papiere si tu 

môžete necha ť bez problémov. Čiže my sa postaráme o to, 

aby sa tu ni č nestratilo.  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Do videnia zajtra ráno. 

 

(Ukon čenie zasadnutia o 21.30 h.) 
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 Ale pokia ľ sa nezrealizovali v časoch, ke ď nebola 

hospodárska kríza, nemyslím si, že sa zrealizujú dn es.  

 

 Ale súhlasím s tvojou poznámkou, že Vodárne by to 

nemali financova ť, ani budova ť, aj ke ď by sa ur čite 

nejakým spôsobom mali podie ľať na tom, aby ten vodný zdroj 

bol ochránený, pretože ako povedala pani Augustini č, 

momentálne nie je chránený v dostato čnej miere. 

 

 Iba takú mali čkú podpoznámo čku: Nebezpe čie otravy 

vody, myslím si, že ktoko ľvek, ak by sa našiel taký 

blázon, môže to urobi ť aj v Petržalke. Sta čí ak pretla čí; 

ja som sa o tom rozprávala s vodármi, trošku malý g ram 

nejakého jedu spätne do vodovodu a je polovi čka Petržalky 

v čudu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj. 

 Dúfam, že sa to nestane a že toto niekto nezoberie   

ako návod.  

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem pripoji ť k tým, ktorí 

nechcú bagatelizova ť a vyjadrili sa za ochranu hodnoty 

pitnej vody.  

 

 Robím to roky, pokia ľ ide o pitnú vodu Bratislavy, 

považujem ju za poklad. Ale bu ďme realisti, v Čunove 
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existuje pitný zdroj a desa ťro čia to územie na okolo 

využívajú ob čania, a to spôsobom ktorý je ove ľa 

ohrozujúcejší kvalitu vody, čiže používajú krémy, a proste 

tam sú desa ť tisíce ľudí, koncentrácia okolo jazera a 

žiadna tragédia sa nestala. 

 

 Ak dneska ohrozujú nejakí ľudia územie tých studní, 

ktoré sú na ostrove Siho ť, tak sú to ľudia, ktorí majú 

kľúče od tých dverí. Takže skôr než za čneme straši ť tými 

cyklistami, naozaj sa pozrime na to, aké opatrenia,  (gong) 

lacné opatrenia, doh ľad nad nimi, cyklistická služba 

mestskej polície, at ď.  

 

 A tak ako povedala jedna z predre ční čok, zabezpe čme 

aby sa skon čilo taká trošku anarchia za tým plotom. Ono 

viete, bola tam železná opona, vedie tam vojenský m ost. 

Vždy to bolo uzavreté takým módiom neprístupnosti, ale pre 

tých mladých ľudí je to nepochopite ľné, a mám otázku, 

dokedy? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, nadychuješ sa k ďalšej a ďalšej vete, a 

ja to registrujem.    

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Skon čil som. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale jeden a pol minúty je predsa ve ľa na faktickú 

poznámku, ktorá má trva ť jednu minútu. 
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 Pani hlavná architektka, nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka.  

 Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že je to, že je to 

veľmi vážna téma. Je to aj vážna téma z h ľadiska zmeny 

klímy, nielen na našom území, v Európe, vo svete. A  pred 3 

mesiacmi sme sa uchádzali o ur čité také, poviem ľudovo, 

zaškolenie, aby zaškolili predstavite ľov mesta Bratislavy, 

teda odborníkov z mesta Bratislavy, aké adapta čné 

stratégie toto mesto potrebuje, aby sme sa teda vyr ovnali 

so zmenami klímy. A boli sme vybratí medzi 21 miest  z 

Európskej únie, neboli to len hlavné mestá. Uchádza lo sa 

veľa miest.  

 

 A vlastne, pán primátor, myslím že to bolo pred 2 

týžd ňami aj podpísal teda zmluvu o tejto spolupráci a má me 

zafinancované také zaškolenie, túto podporu.           

 

 Pre čo to hovorím? 

 Lebo v súvislosti s týmto projektom som mala možno sť 

s odborníkmi vyp ĺňať jeden dotazník, ktorý sme vyp ĺňali 

asi 5 hodín, kde boli rôzne aspekty, aká je Bratisl ava, a 

čo má Bratislava čo nemajú iné mestá? 

 Ja to hovorím ve ľmi jednoducho. 

 

 A boli tam také otázky: Odkia ľ máme elektrický prúd, 

odkia ľ máme vodu, aká je naša klíma, ako hodnotíme to, či 

ono? 

 

 A ako sme v sú časnosti zabezpe čení vo či negatívnym 

vplyvom klimatických zmien? 
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 A my sme sa vlastne sami vyhodnotili v tom, že mám e 

na území Bratislavy zdroje pitnej vody, ktoré nemá 

hocikto; to je jeden z ve ľkých momentov.  

 

 A druhým ve ľkým momentom bolo, že máme vybudovanú 

celkom dobrú protipovod ňovú ochranu.  

 

 Hovorím to preto, lebo som presved čená že, tak ako 

povedal pán Budaj, toto obdobie bolo ako medzihrani čné 

územie; teda toto územie bolo ako územie nikoho a n ikoho 

nenapadlo to ešte špeciálnejšie chráni ť ako bola ochrana 

ostnatými drôtmi.  

 

 Ja vám poviem príklad: Na území Viedne je prírodný  

národný park, ktorý má najprísnejšiu ochranu. 

Najprísnejšia ochrana znamená, že nesmie vstúpi ť do tohto 

prírodného prostredia ľudská noha. A je to ochrana 

zvierat, je to ochrana biotopov, je to ochrana vege tácie. 

A ja sa pýtam, pre čo my si raz a navždy nepovieme, že 

vlastne budeme túto našu vzácnos ť čo máme, chráni ť 

jednozna čne. Ja tejto diskusii nerozumiem. 

 

 Ja by som skôr položila otázku na prevádzkovate ľa 

tohto vodného zdroja, že ako je to možné, že za sú časnosti 

je takto nedostato čne chránený? 

 A nevychádzala by som z toho, že on je aj tak 

nedostato čne chránený a že teda môžem tam teda pusti ť; 

nechcem to teraz zveli čova ť.  

 Ale ja si myslím, že to bohatstvo, čo v Bratislave aj 

máme, si asi ešte dobre neuvedomujeme, pretože ho s tále 

máme. Človek si uvedomí až ke ď nie čo stratí, že čo 

stratil. 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. 

 Ešte máme 4 prihlásených; pán poslanec Šindler. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som najprv chcel poveda ť 

stanovisko nášho klubu KDH, že všetci členovia KDH 

jednozna čne z klubu budú hlasova ť proti cyklotrase cez 

ostrov Siho ť. To je jedna vec. 

 

 Druhá vec, ja ako predseda dozornej rady 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti by som tiež chcel 

dať taký iný poh ľad na vedenie cyklotrasy cez Siho ť, taký 

ktorý tu ešte doteraz nebol povedaný. A ten spo číva v tom, 

že Bratislava, a vlastne Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť zásobuje vodou ľudí, ktorí bývajú v tomto 

regióne, aj s dennými ktorí dochádzajú, okolo milió na 

obyvate ľov. Ostrov Siho ť z toho zásobuje asi 170.000 ľudí, 

celú západnú časť Bratislavy, všetky mestské časti, 

vrátane okresu Malacky.  

 

 Celá táto časť, o ktorej teraz hovoríme, ktorá je 

stadia ľto zásobovaná, nemá inú alternatívu len túto Siho ť.  

 

 Čiže táto Siho ť, v prípade jej zlyhania, spraví z 

týchto všetkých dom čekov, ktoré sú v tejto časti bezcenné 

búdky, ktoré budú bez vody. A BVS nemôže pusti ť vodu do 

systému, o ktorej nie je presved čená, že je zdravotne 

nezávadná.        
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 Čiže nedá sa poveda ť, že my vám púš ťame vodu len na 

sprchovanie, alebo na splachovanie, alebo umývanie podlahy 

a kupujte si vodu v hypermarkete a môžete z toho va ri ť a 

pi ť. Nie. Voda sa vypne a tieto všetky domy a všetci t íto 

obyvatelia prestanú ma ť komfort, resp. nebude to 

obývate ľná zóna. Tie domy sú absolútne bez vody, bezcenné. 

 

 Hovorím, že tento zdroj, ktorý tam máme, zásobuje 17 

% zhruba všetkých obyvate ľov, ktorí sú v rámci BVS ako 

klienti.  

 

 Čiže rozhodujeme o nie nejakom vodnom zdroji, ktorý 

chytíme a oto číme kohútik a natiahneme hadicu a ideme 

ďalej. Sú tam Malé Karpaty, prepoji ť ostatné vodné zdroje 

s touto západnou časťou nie je jednoduché, resp. skoro 

nemožné a vody hore nieto. Vody hore nieto. 

 

 A o čom sa tu teraz bavíme? 

 Máme tu stanovisko odborníka z BVS, ktorému rozumi em 

vcelku, že sa mohlo zda ť niekomu, že je ú čelové, že si ho 

BVS dala vypracova ť. Ale máme tu stanovisko VÚVH, to je 

najvä čšia autorita v rámci vodárenstva na Slovensku, ktor á 

sťahuje všetky informácie o vode vo vzduchu, čo padá, čo 

je na zemi, čo je pod zemou, a tá dá stanovisko negatívne, 

a tu niekto nad tým rozmýš ľa.  

 To je katastrofa. Katastrofa.  

 

 Ja neviem, o čom sa tu teraz bavíme?  

 Ja by som to prirovnal k tomu, ako reštauráciu nie kde 

s 500 hos ťami a spravíme WC chodiac cez kuchy ňu. No, ja 

netvrdím rovno, že budú tam ťapka ť to mäso, ale už len 
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tým, že sú tam, už to za ťažia celé. To sa takto nedá 

rozmýš ľať takýmto spôsobom. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Štyri faktické poznámky; pán poslanec Dinuš.  

 

 

Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo. Ja mám len dve také pripomienky.  

 V prvom rade my členovia strany OKS budeme tiež 

hlasova ť proti. 

 A druhá vec, nestáva sa mi to často, ale súhlasím s 

pani hlavnou architektkou v tom, že ke ď už máme takýto 

významný zdroj, pre čo sa bavíme o tom, že nie je 

dostato čne chránený, pre čo ho nechránime naozaj dostato čne 

vo všeobecnosti?  

 A nebavme sa o tom, že či cyklotrasa alebo nie, ale 

poďme ho chráni ť tak ako si zaslúži. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Augustini č, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja položím pánovi Šindlerovi dve otázky: 
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 Prvá je, ako teda predsedovi dozornej rady, že či si 

myslí, že v sú časnosti je tento zdroj chránený dostato čne? 

 

  A druhá, že či si myslí, že ho zne čistia viacej 

cyklisti, ktorých tam kontrolovane pustíme ako tí, ktorí 

sa rozhodnú ho zne čisti ť, dostanú sa tam suchou nohou, 

ťažia tam drevo, alebo príde nejaká povode ň, ktorá ten 

zdroj môže zne čisti ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová, faktická. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja takisto súhlasím,  

že voda je bohatstvo a treba ho chráni ť. Ale povedzte mi, 

pred čím? Čo ten cyklista?  

 Stále som nepo čula jednu vec, čo ten cyklista tej 

vode urobí. Do nedávna tam vstupovali lesníci s tra ktormi 

z ktorých tiekol olej, bez registrácie, pán Šindler . Až 

nedávno to zaviedli, ke ď sa diskusia o tomto rozprúdila.  

 

 Dvadsa ť rokov tam chodia a sa snažia ľudia dosta ť na 

ten ostrov; bicyklisti hovorím, kontrolovaný precho d. 

Nehovorím o neobmedzenom prístupe ľudí, nehovorím o tom, 

že si tam môže ktoko ľvek, kedyko ľvek prís ť. Hovorím o tom, 

že pri tom vchode, kde je vrátnica, by sa zaregistr ovali, 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

522  

za nejaký čas by museli ostrov opusti ť. Momentálne tam 

chodí strážna služba so psom popri tej ceste. 

 

 Púš ťame ľudí aj do chránených parkov. Majú tam 

tabli čky, nesmú opusti ť chodník. Jednoducho, ja by som to 

ur čite vyskúšala na nejaký mesiac. A povedzte mi, ako 

cyklista zne čistí vodný zdroj? 

 

 Chrá ňme vodu pred chemickými zne čisteniami (gong) a 

pred inými záležitos ťami, ktoré sú skuto čným nebezpe-

čenstvom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani starostka Kolková, faktická.    

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem. Ja len k slovám, že samozrejme ako VÚVH je 

najvyšším inštitút, ktorý by akoby mal odbornos ť vyjadri ť 

sa k tejto téme. Ak si dôkladne pre čítate ich analýzu, ako 

som to ja spravila, v závere sa priznávajú, že sa t áto 

analýza vypracovala na základe podkladov, ktoré ke ď si 

opäť pre čítate použitú literatúru, sú hlavne materiály z 

BVS. 

 

 A o tom že materiály z BVS sú minimálne skreslené,  

sved čí ten fakt, na ktorý už som raz poukazovala, že BVS  i 

vraj trasa popri ceste 1,2 milióna, nová analýza 
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zreálnenia týchto nákladov 5,5 milióna. Ups, sme sa  trocha 

sekli, 4,3 milióna, len. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickú poznámku má poslanec He čko.   

 

      

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

 Ďakujem za slovo. Mne sa ve ľmi pá čilo to prirovnanie 

čo pán Šindler použil, reštaurácia 500 ľudí a toalety, 

ktoré by boli umiestnené niekde v kuchyni. Ja mu le n 

poviem príklad, čo som na vlastnej koži zažil. Ja som bol 

v jednej reštaurácii, ktorá nebola na Slovensku, ne bola 

ani v Európe, kde WC bolo úplne mimo tejto reštaurá cie. A 

vzh ľadom k tomu, že personál nebol schopný komunikova ť v 

angli čtine, a chcel som si vybra ť nie čo na jedlo, tak som 

išiel do kuchyne. Bol tam kuchár, ktorý akože by ma l 

vedie ť nie čo robi ť, ale ke ď som videl čo sa tam deje, tak 

som z tej reštaurácie odišiel. A vôbec to nebolo to , či 

mal záchody priamo v kuchyni alebo nie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, resp. pani poslanky ňa Ondrišová, a 

potom bude reagova ť pán poslanec. Nech sa pá či. 

 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Ja by som chcela iba v rámci technickej pripomenú ť 

poslancom, že o tejto ve ľmi vážnej téme diskutujeme 40 

minút. Že sa domnievam, že sme všetko, pre, proti a  za 

dôležité všetci povedali. Že každý si myslím, že má  

utvorený svoj názor na to, ako bude v tejto problem atike 

hlasova ť. A že ke ď budeme o tom rozpráva ť ďalšie 2 hodiny 

a nedostaneme sa k iným bodom dnes, aj tak tu k ni čomu 

nedospejeme k nejakému všeobecnému proti alebo všeo becnému 

za, a preto budem zvažova ť na podanie návrhu o ukon čenie 

diskusie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa vám pá či, reaguje na faktické poznámky pán 

poslanec Šindler. 

 

 

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

 Ďakuje za slovo. Ja ešte by som sa vrátil znovu k te j 

správe VÚVH, že kde sa píše, že asi polovi čka tohto územia 

je asi v takom reliéfe, že zhruba 2 metre pod piesk ovým 

lôžkom sa nachádza už priamo vodný zdroj. Čiže to 

poškodenie tej spodnej vody pre 17 % obyvate ľov alebo 

klientov BVS je tak významné. 

 

 Všetky tie argumenty, ktoré tu vy spomínate, sa aj  

možno aj touto debatou riešili a dostalo sa toto úz emie do 

vyššej chránenej zóny. A pomaly sa tieto, možno aj minulé 

hriechy odstra ňujú.  
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 Možno príde, a myslím si, že ur čite príde, možno už 

na najbližšom zasadnutí dozornej rady z mojej osoby  

podnet, aby sme možno vyhodnotili bezpe čnos ť všetkých 

vodných zdrojov, ktoré tu máme. (gong) A dá sa pove dať, že 

možno tých významných by sme sa mali aj to zvýšenie  ako 

zabezpe či ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Mám ešte 7 re čníkov s tým, že avizujem, že prihlášku 

do diskusie si podal aj pán generálny riadite ľ BVS, čiže 

chcel by vystúpi ť, keby padol návrh na ukon čenie diskusie, 

tak je v poradí.  

 A takisto Martin Antal, ktorý sa písomne ako zástu pca 

občanov prihlásil na za čiatku tohto bodu.  

 To hovorím len pre poriadok, aby potom nebol spor,  že 

kto bol prihlásený, kto nie. 

 Lebo, ak taký návrh bude schválený, tak môžu hovor i ť 

už len tí, ktorí boli prihlásení do diskusie. 

 Pán poslane He čko je ďalší diskutujúci. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja budem ve ľmi 

krátky, pretože ve ľa tu už bolo povedané, ako kolegy ňa 

Ondrišová povedala.  

 Ale povedzme si asi ve ľmi jednoduchú schému.  

 

 Celú túto debatu ur čite otvorilo hlavne otvorenie 

Cyklomosta Slobody, ktoré v podstate nám jasne dalo  
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najavo, že máme tuná v celej eurovele 13, máme neja ké 

slepé miesto, ktoré by sme mali rieši ť, hej. 

 

 Zadávame si otázku, čo už bolo povedané, je to 

politická otázka: Chceme, alebo nechceme rieši ť? 

 

 V prípade, že chceme rieši ť, ako to budeme rieši ť? 

 V prípade, že ideme ako, zadajme si, máme rôzne 

varianty, niektoré sú finan čne nákladnejšie, niektoré sú 

finan čne menej nákladnejšie. Ke ď pôjdeme cestou tých menej 

nákladnejších, tak vznikajú nám tam ur čité riziká.  

 

 Aké riziká, na to by mali odpoveda ť odborníci, s tým 

sa plne stotož ňujem.  

 Zatia ľ čo som videl, bolo iba povedané, nie, nie, 

nie, je to nebezpe čné! Aj lietadlá sú nebezpe čné a ľudia 

lietajú, hej.  

 Čiže ur čite existuje nejaký spôsob, akým sa tam dá 

bráni ť. 

 

 Tuná boli dvaja predre čníci, pán Budaj a pani 

starostka Kolková, hej. On povedal, že jeho priorit ou je 

ochrana vodného zdroja. Samozrejme, ja sa takisto s  ním 

stotož ňujem.  

 

 A zadávam si otázku, na čo sa chráni vodný zdroj? 

 No, asi zrejme zdravie a život ob čanov. Ale ten 

cyklista, ktorý tam ide po tej Devínskej ceste, má takisto 

nárok na to, aby sa chránilo jeho zdravie a jeho ži vot. Ja 

si myslím, že nie je o ni č menejcenný ako ten, ktorý pije 

tú vodu. Ja si myslím, že sme si rovnakí. 

 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

527  

 Pani Kolková tu spomínala sumu 1,275.000 Eur na 

kamery, at ď. Ja som bol na tom ostrove Siho ť, prešiel som 

si ho a mám 3 také poznámo čky k tomu. 

 

 Prvá je taká, ke ď nám tam zástupca BVS vysvet ľoval, 

že v prípade že by sme to spustili, tak by sa tam m useli 

dať monitorovacie zariadenia, čidlá, at ď., at ď. Otázka 

znie: A na čo, teraz sa to nejako monitoruje? Však ten 

ostrov vôbec nie je chránený.  

 

 Skuto čne toto leto bolo ve ľmi suché a musím poveda ť, 

že na ten ostrov Siho ť, ja teda som to nevyužil, využil 

som oficiálny vstup, sa dá prejs ť suchou nohou hocikde. 

 

 Ďalšia vec, čo som bol velice prekvapený je pohyb 

motorových vozidiel. Samozrejme, tam nie som si ist ý, že 

či všetci tí zamestnanci musia tam takto lieta ť po autách. 

 

 No, a posledné, čo ma teda úplne, úplne dojalo bolo 

ťažba dreva, zo ťaté stromy, spílené a kálané na to, aby sa 

dali použi ť na vykurovanie. Takáto je tam situácia, hej.  

 

 A ešte poslednú poznámku na predsedu dozornej rady  

BVS, chrá ňme si to, chrá ňme si to, chrá ňme si to. Áno, pán 

Šindler, presne ste to povedali, dáte iniciatívu na  

najbližšej dozornej rade. Ale kde sme boli dva roky ? 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela reagova ť na 

môjho predre čníka v tom zmysle, že hovoril, že nie, nie, 

nie, že všetci hovoria nie, nie, nie, ale nepovedal i 

pre čo.  

 Tak nemyslím si, že tieto hrubé analýzy, ktoré tu 

máme, a ktoré sme si možno viacerí preštudovali 

podrobnejšie, by sme mali tú citova ť. A predpokladám, že 

teda každý tie argumenty odborné si mohol pre číta ť a sú 

pre m ňa osobne dostato čnou výpove ďou, výpovednou hodnotou 

odborníkov, ktorí dôkladne zdôvodnili, pre čo nie. Takže na 

základe toho sa tu hovorí, nie, nie, nie. Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Odpovedá pán poslanec He čko. 

 

 

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

 Ďakujem, samozrejme za tento príspevok pani 

Dyttertovej, len chcem jednu vec poveda ť, hej. Ja som tam 

skuto čne nenašiel ako ten cyklista zne čistí pri 

kontrolovanom prejazde, znovu upozor ňujem, prejazde, nie 

pobyte, túto oblas ť, toto územie. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Diskutuje pán poslanec Pekár, nech sa pá či.  
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Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. Chcel som 

začať trochu inak, ale nadviažem na môjho predre čníka. 

Cyklista môže zne čisti ť zdroj pitnej vody tak, ako môže 

ohrozi ť leteckú dopravu cestujúci. Je cestujúci, a jedného    

dňa je z neho terorista. Povedzme si to na rovinu. 

 

 Naozaj, my sme zanedbali ochranu zdroja pitnej vod y.  

 V Bratislave je samozrejmos ťou pitná voda, ale sú 

mestá a obce na Slovensku, kde pitná voda je pre ni ch už 

strategickým, strategickou surovinou. V médiách po čúvame o 

strategickej surovine rope. Ja si myslím, že príde čas, 

keď bude strategickou surovinou práve voda a možno bud e aj 

dobrým exportným artiklom. 

 

 Som cyklista a tiež si myslím, že tá ochrana zdroj a 

pitnej vody musí by ť prioritnejšia ako ochrana cyklistu, 

aj ke ď cyklista je ú častník cestnej dopravy a na neho sa 

vz ťahujú zákony a takisto aj ochrana, ur čité povinnosti a 

práva.  

 

 Skúsme h ľadať riešenie, ktoré je finan čnej 

náro čnejšie, ale riešenie ktoré ochráni zdroj pitnej vod y, 

strategickej pitnej vody a umožní cyklistom bezpe čnejší 

prejazd Devínskou cestou, resp. v blízkosti Devínsk ej 

cesty tak, aby sme sa mohli napoji ť na Cyklomost Schloss 

Hof a mohli bicyklova ť aj na územie, kde teraz je nám 

trochu obmedzené tým, že musíme bicyklova ť po cestnej 

komunikácii.  
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 Nie je to jediná cestná komunikácia a cyklocesty 

nemáme vybudované, resp. dobudované v celej Bratisl ave, a 

v celom regióne. Len za číname cyklocestami. 

 

 Ale mojou prioritou je ochrana zdroja pitnej vody a 

budem aj tak hlasova ť. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou pán poslanec He čko. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. To prirovnanie tých lietadiel sa m i 

veľmi pá čilo, pán Pekár. Práve preto letecké spolo čnosti a 

terminály prijali opatrenia, aby chránili. Otázka j e, ako 

sa teraz chránia? Ale prirovnávate cyklistov k tero ristom. 

Ten terorista keby chcel znehodnoti ť túto vodu, tak už je 

to dávno v Bratislave urobené, pretože je tam príst up 

velice jednoduchý. Je to strážené, myslím že dvomi ľuďmi 

na jednej jedinej strane, nikde inde to nie je. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

Ing. Katarína  A u g u s t i n i č, poslanky ňa MsZ:   
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 Ke ďže už som vystupovala, tak len ve ľmi krátko. 

 

 Ešte raz poprosím o podporu nášho materiálu a povi em 

jednu vetu len. Ak si dokážeme vhodnými opatreniami  

zabezpe či ť bodovo jednotlivé čerpacie studne, a 

pozorovacie vrty, ako bezpe čnos ť rekrea čného cyklistu 

vrátane detí a seniorov na Devínskej ceste?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Šov čík ako ďalší re čník. 

 

 

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

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, diskutujeme tu  o 

nie čom, čo by vôbec nemalo by ť predmetom diskusie.  

 

 Od roku 1880, ke ď si to dobre pamätám, sa toto mesto 

rozhodlo, že sa Siho ť stane predmetom ochrany a zabráni sa 

vstupu ľudí na tento ostrov a aby bolo toto územie 

ochránené, ten jeho vodný zdroj. 

 

 V sobotu bolo slávnostné otvorenie Cyklomostu Slob ody 

cez Moravu. Ja som tam bol na tom slávnostnom otvor ení, 

ale bol som tam aj na druhý de ň v nede ľu, kedy sa kopy 

Bratislav čanov a návštevníkov Bratislavy vybralo ešte raz 

k tomuto mostu. Na rakúskej strane možno každých 15  metrov 

bola ve ľká tabu ľa, že okolité územie je predmetom vysokej 

ochrany prírody a prosili tie tabule, aby ľudia 

nevstupovali na to územie.  
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 No, čo si myslíte, kde všade jazdili na horských 

bicykloch návštevníci z Bratislavy? 

 Presne po tých lúkach, na ktorý bol zakázaný vstup .  

 To ľko len k našej sebadisciplíne.  

 

 Naši rakúski susedia z nás majú iste ve ľkú rados ť, 

pretože po 40 rokoch komunizmu a 20 rokoch 

postkomunistickej anarchie naozaj asi pre nás nejak á 

tabu ľa, kde nás niekto vyzýva, že toto je chránené 

prírodné územie a prosím vás nevstupujte na ňho, nám ni č 

nehovorí. Preto som ja taký opatrný. 

 

 A zareagujúc na pani starostku Kolkovú, nuž, ja 

neviem ko ľko stojí nový zdroj pitnej vody pre polovicu 

mesta, ke ď to dávame do porovnania s 5,5 miliónmi čo by 

eventuálne stále tá cyklotrasa mimo Siho ť. Ale ke ď tak 

sledujem, ako sa vyvíja výstavba toaliet v Devíne, 

nepochybujem o tom že to bude sta ť 5,5 milióna a bude to 

trva ť 15 rokov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ako ďalší re čník nasleduje faktickou poznámkou ešte 

pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Áno, prosím vás, bolo to v roku 1886.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani starostka Kolková, druhýkrát prihlásená do 

diskusie; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem za slovo. Myslím, že z tej diskusie je úplne  

jasné, že klub SDKÚ a KDH sú proti. Myslím, že záro veň ale 

neodpovedali na otázku, ako zabezpe číme ochranu vodného 

zdroja?  

 

 A preto, pán Šov čík, všetci dámy a páni z SDKÚ a KDH, 

prosím, po čúvajte ma pozorne.  

 Opakujem, čo žiadam:  

 Dajme vypracova ť serióznu, nezávislú analýzu ale nie 

typu, ako sa to nedá a pre čo sa to nedá. Skúsme zada ť, 

nech zadanie priamo znie, za akých podmienok a prio ritou 

bude ochrana, by bolo možné pusti ť aj cyklistov na Siho ť.  

 Čo sa stane?     

 Ni č sa nestane, ke ď dnes nerozhodnete o alternatíve 

alebo A alebo B, tak ako je navrhovaná, či cez Siho ť, 

alebo za 5,5 milióna popri Sihoti. Ni č sa nestane.  

 

 Skúsme, dajme si vpracova ť ozaj odborníkovi, 

nezávislému; neviem, kto ho vyberie, mne je to úpri mne 

jedno, len mal by by ť ozaj nezávislý. Nech vypracuje, čo 

všetko by obnášalo možnos ť pusti ť tých cyklistov na ten 
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ostrov Siho ť tak, aby prioritne bola ochrana vodného 

zdroja zabezpe čená? 

 

 A hovorím o do časnom, to opakujem, do časnom, 

zdôraz ňujem "do časnom riešení". Dáme 5,5 milióna na 

dočasné riešenie a potom tú cestu tak či tak budeme 

opravova ť, hej?  

 A kde na to chce toto mesto zobra ť peniaze, ak by ste 

ozaj hlasovali za alternatívu popri ostrove Siho ť za 5,5 

milióna?    

 Myslím si, že by sme tu nemali rieši ť detaily, 

nechajme to na odborníka a k ľudne o tom rozhodnime v 

decembri, v januári. 

 

 Zárove ň chcem pozva ť, a pošlem vám pozvánky e-mailom 

všetkých, dámy a páni, pokia ľ možno ak by ste mohli prís ť 

aj s rodinnými príslušníkmi, stretnime sa 13. októb ra o 

druhej pri tej strážnej búdke jak je vstup na Ostro v 

Siho ť. A po ďme nie cez Siho ť, po ďme po tej dnešnej 

Devínskej ceste. Pôjdeme vlastne tadia ľ, kadia ľ navrhuje 

tá alternatíva ak by išlo sa popri ostrove Siho ť, teda gro 

tej cesty je v tejto trase, a zažime to na vlastnej  koži. 

Mnohí z vás neviete, o čom sa bavíme. 

 

 Takže verejne pozývam verejnos ť 13. 10. o druhej a 

pôjdeme do Devína po Devínskej ceste v tomto stave ako je 

to dnes. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  
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 Faktické poznámky sú tri.  

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Neviem ako klub SDKÚ ale za klub 

KDH si dovolím poveda ť, že nie sme proti. My sme za 

ochranu vodného zdroja na Sihoti, dlhodobú a trvalú . 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Za ťovi č. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ:  

 Mne je vás ľúto, pani starostka, že ste nepo čúvali 

pána Nesrovnala, ktorý práve to hovoril, aby sme 

nerozhodovali my dnes tuná, aby sme rozhodovali ind e a 

presne. Preto, prosím vás, nepou čujte nás, kto má vás čo 

počúva ť, ale aj vy trocha po čúvajte nás. 

 A k tej ceste na toho 13. októbra, ja som si to 

prešiel minule a potom možno by bolo fajn, keby tam  boli 

50-tky nielen 70-tky, aby aj tí ľudia mali kde chodi ť 

popri tej ceste a Devínskej ceste. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  
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 Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pani starostka Kolková, ja si pamätám , 

že nieko ľkokrát na mestskej rade ste vyzývali, aby tento 

materiál urýchlene prišiel do zastupite ľstva. Jednoducho, 

pre čo neriešime Siho ť; to je po prvé. 

 Teraz máte iný názor, aby sme to oddialili o nieko ľko 

mesiacov. 

 

 A druhá poznámka: V tejto miestnosti sedí dos ť ľudí 

čo sú v predstavenstve a v dozornej rade spolo čnosti BVS. 

Myslím si, že to je otázka na nich, ako v najbližší ch 

dňoch a mesiacoch zabezpe čia ochranu zdroja na Sihoti? 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec He čko, faktická. 

 

 

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

 Ja len zareagujem na ten 13. október. Pozeral som si 

kalendár, je to sobota, po obede. Ja si myslím, že to nám 

moc nedá. Skúste to v pracovný de ň 16.00 - 17.00 hodina, 

hlavne v lete ke ď sú prázdniny a cyklisti chodia. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Vystúpenie riadne bude ma ť pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Predkladám návrh na ukon čenie diskusie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 O takomto návrhu v zmysle rokovacieho poriadku sa 

hlasuje hne ď po jeho predložení. Čiže v zmysle toho, čo 

predniesol pán poslanec, dávam hlasova ť o návrhu na 

ukon čenie diskusie. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o procedurálnom 

návrhu na ukon čenie diskusie. Znamená to, že vystúpia 

všetci tí, čo boli riadne prihlásení. Sú to traja 

poslanci, zástupca obyvate ľov a generálny riadite ľ BVS. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 V prípade, že ten návrh prejde, vyzerá to tak, že 

áno. 

 Takže dvadsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťjeden za, dvaja proti, dvaja sa zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali tento procedurálny náv rh 

a budeme postupova ť tak ako nám káže rokovací poriadok. 

 Dám slovo ešte trom prihláseným re čníkom, ktorí sú na 

tabuli.  

 

 Potom sa opýtam na váš súhlas s vystúpením pána 

Antala ako zástupcu obyvate ľov. 

 A posledný prehovorí v diskusii pán generálny 

riadite ľ BVS. 

 Pani poslanky ňa Ondrišová, nech sa pá či. 
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JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Budem ve ľmi stru čná. Moje vystúpenie malo 

smerova ť k návrhu na ukon čenie diskusie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne vám ďakujem. 

 Pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja by som ve ľmi rád išiel aj v ústrety aj KDH, aj 

SDKÚ. Čiže naozaj si myslím, že prvoradé je ochrana 

vodných zdrojov. A ako sa ukazuje, tak v podstate 

chvalabohu, že sme za čali diskusiu o cyklo nejakej trase 

cez Siho ť, pretože medzitým vyplynulo z toho to, že tá 

ochrana vodného zdroja je naozaj ve ľmi nedostato čná, čo 

môžem dokumentova ť aj tým, že ja som sa tam naozaj dostal 

bosou nohou, teda suchou nohou, dokonca z druhej st rany 

niekedy som prešiel na člne a dostal som sa takisto. Túlal 

som sa nieko ľko desiatok minút a nikto sa ma nepýtal, čo 

tam robím, a podobne.  

 

 Čiže je to naozaj ve ľmi nedostato čné. Naozaj tí dvaja 

páni, ktorí strašia niekde pri bráne to nestíhajú. To 

znamená, že ke ď už ni č iné nedosiahneme touto diskusiou, 

tak sná ď dosiahneme to, že naozaj sa niekto za čne zaobera ť 

bezpe čnostnou situáciou na tomto ostrove.  

 

 A ke ď sa už za čne zaobera ť touto bezpe čnostnou 

situáciou, čo by mala by ť samozrejme BVS, tej by to malo 
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na tom záleža ť čo najviac, tak si myslím že to bude fajn. 

A ke ď to celé spravia, tak bezpe čne ako sa len dá, tak v 

tom prípade sa už môžu popritom zvies ť aj cyklisti, ktorým 

sa vyhradí nejaký koridor, ktorým môžu proste prejs ť.  

 

 Čiže ja to vidím z takéhoto h ľadiska, že v podstate 

dokážeme kone čne, by sme mohli teda dokáza ť, da ť ove ľa 

väčšiu bezpe čnos ť vodným zdrojom, a zárove ň pritom vyjs ť v 

ústrety aj tým cyklistom, pretože ako som už predtý m 

povedal, je naozaj nemyslite ľné, aby bola iná trasa. 

Pretože iná trasa sa momentálne z finan čných zdrojov tohto 

mesta nedá spravi ť.  

 

 No, a ešte už len taká drobná poznámka:  

 Ke ď Milan (poslanec Ing. Šindler) hovoril o tých 

tragických koncoch a o tom, ako neviem ko ľko 100 tisíc 

ľudí nebude ma ť vodu, neviem ako dlho, tak ma to normálne 

až studený pot oblieval, ke ď som si pomyslel, že teraz 

budem musie ť kopa ť dvojmetrovú jamu, aby som sa dostal k 

spodnej vode, hodi ť do nej bicykel, zakopa ť to, a čaka ť 

kedy to za čne hrdzavie ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený.   

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Už tu toho bolo dos ť 

povedané, takže nebudem opakova ť, možno len nejaké 

poznámky. 
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 Ochrana vodného zdroja:  

 Pán kolega Budaj to tu už spomenul, že v minulosti  

toto nebolo treba nejako extra rieši ť, pretože ostrov 

Siho ť bol zárove ň hrani čným pásmom, takže socialistickí 

pohrani čníci sa postarali o to, aby tam nepovolené osoby 

nešli.  

 

 Padla tu taká otázka, že čo sme robili za posledné 

dva roky?  

 Ja sa pýtam, čo sme robili za posledných 20 rokov, že 

sa nenašli zdroje na to, aby sa prísnejšie chránil tento 

vodný zdroj? 

 

 Na margo posudkov, ktoré sú v materiáli chcem 

podotknú ť, že z troch posudkov, ke ď to tak môžem poveda ť, 

ktoré rozprávajú o alternatíve cez Siho ť, sú dva 

negatívne. K tomu sa pridáva minister a aj pán prim átor 

povedal, že by sa k tejto alternatíve neklonil.  

 

 Čo sa týka bratislavskej vody, tak situácia je 

momentálne taká, že vodné zdroje, ktoré sú napríkla d na 

Záhorí, proste ich životnos ť kon čí a BVS buduje prepojenie 

Malacky, Kúty, ktorým chce zásobova ť bratislavskou vodou 

aj celý Záhorský región.  

 

 Kolegovia a kolegyne z SaS tu samozrejme pretlá čajú 

to, čo si istým spôsobom zobrali do hlavy. Ja sa chcem 

vyjadri ť k tomu, hovoria o prejazde cyklistov.  

  

 Ja neviem, akým spôsobom chcete zabezpe či ť prejazd 

cyklistov, či tam budú nejakí regulov číci, ktorí budú 
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proste stá ť popri tej ceste, kadia ľ budú tí cyklisti 

chodi ť a hna ť ich teda, že aby tam nezastali a nerobili 

tam proste veci, ktoré nemajú. 

 

 V tom jednom posudku, ktorý vypracoval Výskumný ús tav 

vodného hospodárstva sa upozor ňuje na nebezpe čenstvo 

požiarov, ktoré sa proste zvä čšuje tým, že verejnos ť bude 

mať vo ľný prístup. Ja si pamätám na posledné vo ľby a na 

plagátoch SaS bolo napísané, že myslia na budúce 

generácie. Tak bol by som rád, keby aj pri tomto my sleli 

na budúce generácie, kedy naozaj voda môže ma ť cenu ropy. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dve faktické poznámky; pán poslanec He čko. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. No, mne je úplne jedno, dva roky, 

dvadsa ť rokov, otázka smerovala sem, či sa vôbec niekto 

zamýšľal ak ten ostrov Siho ť je momentálne chránený? A nie 

čo sa tu robilo na ochranu toho vodného zdroja, pret ože 

asi zrejme sa vôbec tým nikto nezaoberal, či ten ostrov je 

chránený alebo nie. 

 

 Čo sa týka regulov číkov, máte komunikácie, kde je 

zákaz zastavenia a tiež na tých komunikáciách stále  

nestoja policajti, ale kontrolujú to. No, a dobre, 

ďakujem. To je všetko. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Greksa, faktická. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Nechcel som sa k tomuto nejako odhodláva ť, ale ke ď 

teda pán Len č hovoril o strane SaS a predtým spomínal, že 

nielen za komunizmu sa ni č nedialo, ani posledných 20 

rokov sa ni č nedialo na tom ostrove napriek tomu že tam tá 

BVS bola. Tak, žia ľbohu, sa musím spýta ť, ke ďže bol nie že 

v dozornej rade BVS pán Len č, ale bol 4 roky v 

predstavenstve BVS, tak pre čo to už pred tými dvoma, 

troma, štyrmi rokmi nenavrhol nie čo takéto? 

 

 A čo sa týka regulov číkov, tak ja to dopoviem, že tam 

sú, tam je brána, tam sú dvaja ľudia vpredu. Nevidím 

dôvod, pre čo by dvaja ľudia neboli vzadu. A zárove ň ke ď 

budeme chráni ť hlavne tie vodné zdroje, to znamená dajú sa 

tam kamery a podobne, tak tam niekto môže sedie ť pri 

monitore a pozera ť sa, že či nejaký bicyklista si zosadne 

z bicykla a za čne faj či ť cigaretu, poprípade cigaru, 

poprípade zapáli nejaký ohe ň.  

 

 Ja si myslím, že tým, že vyvolali sme túto diskusi u a 

chceme hovori ť o tom, aby sa to čoraz viac chránilo (gong) 

myslíme na to, aby naše deti a vnukovia mali to zac hované, 

to čo mali zachované. Ďakujem. Ale aby sme si to aj užili. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem. 

 Pán poslanec Šindler reaguje na kolegu Len ča. 

 

 

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

 Ďakujem. Tie kritické momenty, ktoré ohrozujú toto 

prostredie, tento ostrov Siho ť, sú aj charakteru, ktoré 

nevieme ovplyvni ť v podobe vysokých vôd alebo nejakých 

pohrôm, ale sú aj v podobe pohybu tam tých ľudí. Máme živý 

príklad o Devíne, kde dakedy krásna príroda, ktorú 

chránili pohrani čníci, teraz ak sú tam cyklisti, je tam 

sama kôpka, je tam samý papier. To som nechcel pove dať, 

ale v tom mojom prirovnaní na za čiatku som to tak navodil 

tam.  

 

 My si musíme uvedomi ť, že všetko čo sa tam hore 

udeje, sa dostane do tej vody. To, čo si povieme, že ke ď 

tí ľudia sa tam za čnú hýba ť so všetkým čo som spomenul, sa 

dostane do tej vody, to tam tí ľudia hore budú pi ť. Tých 

170.000 ľudí, to si treba uvedomi ť.  

 

 Čiže všetko, čo stadia ľ vieme dosta ť von a čím to 

vieme viac uzavrie ť, o to majú tých 170.000 ľudí čistejšiu 

vodu. O tom to tu hovoríme. A to sa nezne čistí za týžde ň, 

za dva, za pol roka, to je ako ke ď za čneš faj či ť. Po prvej 

cigarete ti nie je ni č, ale po piatich rokoch môžeš 

poveda ť že koniec, (gong), alebo po desiatich. A o tom sa 

bavíme. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pani starostka Kolková, faktická. 

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem. Regulov číci, kôpky, budúcnos ť, detí, prosím, 

dajme šancu odborníkovi, nech povie, čo by to obnášalo, ak 

by sme ich tam boli ochotní pusti ť. Ešte spravme jednu 

analýzu tak ako sa to dá; ak sa to dá. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec Greksa neviem, či dvakrát možno k 

jednému vystúpeniu faktickou; toto nemám zvládnuté z 

rokovacieho, ale skôr by som povedal že nie, ste už  svoj 

faktický príspevok povedali.  

 Pán starosta Šramko na kolegu Len ča. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem pekne. Chcem len poveda ť, že ostrov Siho ť nie 

je Alcatras a kto chce h ľadá spôsob, kto nie h ľadá 

výhovorky. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Týmto sme, prosím, vy čerpali diskusiu poslancov.  
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 Ja mám povinnos ť sa vás opýta ť, či súhlasíte s 

vystúpením pána Martina Antala, ktorý sa prihlásil na 

začiatku našej diskusie do rozpravy k bodu číslo 64. 

 Čiže, kto súhlasí, prosím, nech zdvihne ruku či môže 

vystúpi ť? 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem ve ľmi pekne, je to vä čšina.  

 Poprosím pána Martina Antala, aby využil túto 

príležitos ť a v troch minútach, ktoré máme definované v 

rokovacom poriadku sa prihovoril k poslancom mestsk ého 

zastupite ľstva. Nech sa pá či. 

 

 

OBČAN: Martin  A n t a l  

 Dobrý de ň, vážení prítomní. Volám sa Martin Antal, 

som hydrogeológ, vyštudoval som tento odbor, po čúval som 

vaše názory dos ť pozorne. S niektorými by som mohol 

súhlasi ť ako pán Šindler, ostatné sa mi zdajú dos ť také; 

nebudem sa vyjadrova ť k tomu bližšie.  

 

 Bavíme sa o ostrove Siho ť z h ľadiska hydrogeológa. Ja 

vám môžem poveda ť, že tento ostrov Siho ť má špecifické 

geologické podmienky a je jedine čný nielen čo sa týka 

Bratislavy, Slovenska, ale dokonca Strednej Európy.  Takže 

mali by sme sa najprv nad týmto zamyslie ť.  

 

 Pod ľa chemických rozborov sa jedná o najkvalitnejší 

zdroj. Čiže nielen tak, že sme si povedali, že teraz je to 

kvalitné alebo nekvalitné. Proste sú nejaké analýzy , BVS 

robí takisto analýzy, niekto ich kontroluje, takist o 

hygienici robia analýzy. Je to kvalita, ktorú nám m ôže 

závidie ť celá Európa. Nielen Viede ň napríklad si musí 
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dováža ť vodu, čo ja viem, tak to bolo, 150 kilometrov z 

Álp, aby mohli ma ť kvalitnú vodu, a my ju máme pod nosom a 

tvárime sa, ako sa tvárite, finan čne to tu už dávate do 

nejakých čísiel, že 5 miliónov nás bude stá ť toto, toto.  

 

 Zamyslíte sa nad tým, že ten vodný zdroj je 

nevy číslite ľná hodnota nielen pre nás ale pre celé 

obyvate ľstvo Slovenska a možno časom budeme ešte 

profitova ť z tohto bohatstva, nielen či už ostrova Sihote, 

alebo Žitného ostrova.  

 

 Ale boli tu aj poznámky správne, že ten ostrov je nie 

chránený dostato čne, čo si myslím, že práve týmto po činom, 

že tu vravíme o tej cyklotrase sa odhalili tie medz ery, 

kde by sme mohli ešte dopracova ť pár vecí. 

 

 Čo sa týka, investujme hlavne do ochrany vodného 

zdroja a potom môžme nie čo na ďalej rieši ť aj s cyklistami, 

ktorí pod ľa mňa nemajú možnos ť do takýchto chránených 

území, či už legislatívne vôbec vstupova ť.  

 

 A ešte pani Kolková, neviem ako, ke ď ste si dali 

vypracova ť ako vy, zastupite ľstvo ste si dali na VÚVH 

vypracova ť odborný posudok, tak pre čo ich idete 

spochyb ňova ť? Tam sú odborníci, sú odborníci vodári, a tak 

si to dajme vypracova ť niekde inde; a neviem kde. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 
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 Na toto vystúpenie sú dve faktické, tri faktické 

poznámky. 

 Pani poslanky ňa Augustini č.  

 Štyri faktické poznámky. 

 Nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem za vystúpenie. V podstate ste skonštatovali 

to, čo všetky tie odborné posudky, že áno, dôležitý vodn ý 

zdroj, s tým všetci súhlasíme. Ale neodpovedali ste  na to, 

na čo neodpovedal ani jeden posudok.  

 Ako to zne čistia cyklisti do časným kontrolovaným 

prejazdom? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec He čko, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som využil to slovo "kôpky" 

čo tu boli spomenuté predsedom dozornej rady BVS a m áme tu 

tohto odborníka, hydrogeológa. 

 Ja som si zadal otázku, mám na pozemku stud ňu a 

pobehuje mi okolo pes, ktorý tie kôpky robí. Asi mi  

zne čistí tú stud ňu, asi by som ho mal zastreli ť? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pani poslanky ňa Farkašovská, faktická. 

 

 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa pána hydrogeológa rad a 

spýtala, či je nejaký výrazný rozdiel medzi vodným zdrojom 

Siho ť a vodným zdrojom Čunovo, Rusovce, či tá čunovská 

voda je nejaká menej kvalitná alebo zne čistená, lebo 

všetci vieme ako vyzerajú čunovské jazerá zvláš ť v lete? 

Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To bola re čnícka otázka, lebo pán hydrogeológ nemôže 

odpoveda ť a je to neférové mu takto klás ť otázky. Ale sedí 

tuná, takže môžte sa ho, pani poslanky ňa, opýta ť.  

 Pani starostka Kolková, faktická. 

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem. Ja by som chcela len odpoveda ť, že pre čo som 

spochybnila analýzu z VÚVH. Čítam ich analýzu, závere čné 

zhrnutia a vyjadrenia:  

 Analýza neobsahuje žiadne samostatné terénne práce . 

Sústredila sa len na dostupné poznatky a poskytnuté  údaje.  

 Preto sami upozor ňujú, že spo ľahlivos ť a kvalita 

spracovanej analýzy je aj odrazom vstupných podklad ov a 

odpovedá najmä kvalitatívnej úrovni použitých podkl adov a 

údajov, ktoré sme my dostali. Tie údaje a podklady som 
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myslím že viackrát poukázala na to, aké sú chybné a  aké sú 

účelové. To je jedna vec.  

 Čiže odpovedám pre čo si dovolím pochybova ť. 

 

 A druhá je taká nejaká otázka, ke ďže ste hydrogeológ, 

prosím o odpove ď, je iné podložie alebo iný ostrov Siho ť 

ako Slovanský ostrov? Vysvetlím, pre čo sa pýtam.  

 Slovanský ostrov 4 studne, takisto zásobuje pitnou  

vodou (gong) a sú tam 4 oplotené studne.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Ako dar ček vám nabudúce venujem brožované viazanie 

rokovacieho poriadku, každému, aby ste si to doma čítali 

znovu a znovu, že čo môžte urobi ť a ako môže reagova ť ten, 

koho sa pýtate. 

 Pán poslanec Greksa, faktickou poznámkou reaguje. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja som zachytil niekedy, že BVS má nejaké ob čianske 

združenie, ktoré mu pomáha. Rozmýš ľam, že neviem odkia ľ je 

tento pán hydrogeológ? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ke ďže pani poslanky ňa Farkašovská už diskutovala 

faktickou poznámkou, tak jej nemôžem udeli ť slovo.  



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

550  

 

 A ako posledný vystúpi v našej diskusii generálny 

riadite ľ Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti pán 

Radoslav Jakab.  

 Nech sa pá či, pán riadite ľ, máte priestor na 

vystúpenie. 

 

 

Radoslav  J a k a b, generálny riadite ľ BVS: 

 Ďakujem za slovo. Prajem pekné popoludnie, dámy a 

páni. Ja chcem po ďakova ť za tú príležitos ť pred vami 

prehovori ť. So záujmom som si vypo čul vaše názory a musím 

poveda ť, že mám potrebu reagova ť na niektoré z nich.  

 

 Čo sa týka analýz, ktoré boli spracované, m ňa hlavne, 

musím poveda ť, zasko čila tá polarita toho nepriate ľského 

nastavenia, pretože BVS nie je ani proti cyklistom,  ani 

proti akcionárom, ani proti poslancom. My si akurát  

snažíme robi ť, teda plni ť poriadne svoju robotu a robi ť  

ju správne, že chránime vodný zdroj. To je naša pri orita. 

 

 My naozaj nemáme v rámci našich úloh ni č súvisiace s 

cyklistikou. Napriek tomu sme povedali, že sa tej t éme 

nebránime, ale chceme by ť sú činní, chceme proste komunite  

a akcionárovi poskytnú ť maximum k tomu, aby sa aj iné 

rozvojové programy okrem vody mohli realizova ť.  

 

 Urobili sme to najlepšie ako sme vedeli, ako to 

obchodná spolo čnos ť môže urobi ť, a to je tým, že 

vygeneruje zisk a rozdelí dividendu na to, aby akci onári 

si mohli realizova ť svoj program mimo tých našich 

činností, ktoré ako vodárenské spolo čnos ť plníme.  
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 Ďalšia vec sú štúdie.  

 Spochyb ňovanie výsledkov tých štúdií okrem tých, 

ktoré vám boli predložené neboli spracované žiadne iné. 

Žiadne iné odborné štúdie neboli spracované iba tie , čo 

boli predložené. Samozrejme, každý máte právo na sv oj 

názor, videli ste to, môžete z tých parciálnych krá tkych 

sledovaní ostrova si nejako vyhodnoti ť, či bicykel môže, 

nemôže ohrozi ť ostrov.  

 

 Ale tie štúdie nadväzovali na štúdiu, ktorá bola 

spracovaná pre mesto, pre STaRz. My sme neurobili n i č iné, 

len v snahe zachova ť kontinuitu a nejakú objektivitu sme 

oslovili toho istého projektanta, ktorý tú istú štú diu, 

ktorú si dalo spracova ť historicky mesto cez svoju 

príspevkovú organizáciu STaRz, tak túto istú štúdiu  

rozvinul ďalej a upravil ju na sú časné pomery. 

 

 Čo sa týka nákladov s tým súvisiacich, ja ich nebude m 

komentova ť, lebo naozaj dávame, ak dávame do pomerov 

ohrozenie vodného zdroja a cenu cyklistickej trasy,  

hovorím, cyklistická cesta nie je naša, nie je náš  care 

biznis, nie je činnos ť s ktorou sa vodárenská spolo čnos ť 

zaoberá. Napriek tomu radi prispejeme, tak ako môže me. My 

sme tie štúdie platili, ale poveda ť, že sú neobjektívne a 

nemať žiadne iné, mi príde trošku neférové.  

 

 Ešte by som sa teda rád vyjadril k tej ochrane.  

 Ja to naozaj vítam, to čo povedal pán poslanec 

Greksa, že chvalabohu, aspo ň sa za čalo o tej bezpe čnosti 

bavi ť, súhlas. My sme tie témy otvorili tak skoro ako sa  

len dalo.  
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 O niektorých sme vedeli dlho, ale je to o debatách  s 

vodohospodárskou výstavbou, preh ĺbenie Karloveského 

ramena, je to debata s lesmi o tom, že im preukazuj eme, že 

to promile ťažby a promile z ich tržieb, ktoré dosiahnu na 

Sihoti, nepotrebujú ekonomicky. A snažíme sa im pos kytnú ť 

nejakú kompenzáciu za to, aby tú ťažbu tam prerušili. A 

rovnako sa snažíme vytla či ť lesníkov. My sme tie povolenia 

nedali, takže ich nevieme stiahnu ť. To nie je o tom, že 

BVS tam pustila lesníkov. Lesom ten ostrov patrí, n ám 

patria akurát cesty a pár kusov pozemkov pod vodným i 

zdrojmi. 

 

 Takže musíme sa s nimi dohodnú ť. My nemáme právo 

nikoho stadia ľ vyhodi ť, ale robíme na tom. Že ešte nie je 

výsledok, mi je rovnako ľúto ako asi každému z vás, ale 

trvá to nejaký čas. 

 

 Ešte na záver by som chcel poveda ť, že v tomto roku 

sme oslávili 126 rokov fungovania Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti, resp. zásobovania Bratislavy 

vodou, a to zásobovanie sa za čalo práve z vodného zdroja 

Siho ť, ktorý je najstarším vodným zdrojom. A bol by som 

rád, keby ste to brali do úvahy pri hlasovaní a roz mýšľali 

možno v horizonte desa ťro čí a storo čí ako v horizonte 

volebného obdobia. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pánovi generálnemu riadite ľovi. 
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 Faktickou poznámkou na jeho vystúpenie reaguje pán  

poslanec Greksa. 

 

  

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Sná ď to už bude moja posledná faktická, inak 

som sa snažil nerozpráva ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 V tomto bode som si úplne istý. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Áno. A toto nie je teraz útok na sú časného riadite ľa 

BVS, ale ke ď teda povedal, že BVS tu je na to, aby 

chránila vodné zdroje a podobne, tak sa naozaj pýta m, že 

ako ich doteraz chránila?  

 Pretože ako vysvitlo z terajšej debaty, sú ve ľmi 

slabo chránené. Čiže bolo by dobré, že ke ď už vidím, že 

väčšinová vô ľa nebude taká, aby prešli tí cyklisti, tak 

bude ma utešova ť myšlienka, že možno táto debata vyvolala 

aspo ň to, že sa budú tie zdroje inak lepšie chráni ť.  

 

 A možno by bolo dobré da ť nejaký návrh uznesenia, 

alebo sa nejako dohodnú ť na tom, aby ako zaviaza ť BVS, aby 

čo najskôr urobila s týmto rázny nejaký proces. Nevi em to 

presne formulova ť iná č. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Pani starostka Kolková; tiež posledná faktická v 

tomto bode. 

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín:  

 Faktická, skôr možno nápad. Pán riadite ľ a mladý muž 

ma inšpirovali; skúsme da ť tú analýzu mladým, neza ťaženým 

budúcim odborníkom, vedcom, vysoká škola; neviem kd e sa 

študuje vodohospodárina? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, konštatujem, že sme uzatvorili diskus iu 

k tomuto bodu programu.  

 Ja uzavriem z h ľadiska predkladate ľa ten bod dvoma 

vetami: 

 Zložitos ť toho rozhodovania je v tom, že máme zladi ť 

záujem ochranu vody so záujmom rozvoja cyklistickej  

dopravy. Každá tá alternatíva má svoje pre a proti,  tak 

ako som to povedal, preto je zložité o tom rozhodnú ť. Ja 

ani po tej diskusii nemením svoj názor ako predklad ate ľ a 

nechám na vaše uváženie, aby ste vyhodnotili tie po dnety z 

tej diskusie a zvážili za čo budete hlasova ť. Je to naozaj 

potrebné rozhodnú ť, pretože má to finan čné dopady. Ak by 

takéto rozhodnutie prijalo iba vedenie mesta, bez v ás, bez 

poslancov, bez verejnej diskusie, myslím si že by s me 

nenašli zhodu, pretože potom by sme prišli na to: N o, 

dobre, a to ste nevedeli?  
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 Vedeli sme, predložili sme vám všetko čo o tom máme.  

 Vy prijmete rozhodnutie. A to rozhodnutie, ktoré b ude 

prijaté sa budeme snaži ť zrealizova ť.      

 To ľko z mojej strany. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhovej komisii prišli dva písomné pozme ňujúce 

návrhy, ktoré odzneli aj v ústnej forme. 

 Prvý bol návrh pani poslankyne Augustini č, ktorý v 

časti alternatívne, alternatíva 1, má dva body a) a b): 

 

 Prvý a) znie: Schva ľuje do časné a regulované 

sprístupnenie existujúcich komunikácií cez ostrov S iho ť 

pre cyklistov do doby definitívneho vyriešenia prec hodu 

cyklistov medzi Karlovou Vsou a Devínom. 

 

 Bod b): Žiada primátora a ako vä čšinového akcionára 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a. s., aby 

prostredníctvom Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, 

a.s. zabezpe čil spracovanie dokumentu, ktorý navrhne 

komplexnú ochranu vodného zdroja v kombinácii s náv rhmi 

využitia územia od Karloveskej zátoky až po Sedla čkov 

ostrov pre širšiu verejnos ť. 

 Termín: do 30. 11. 2012. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, o tomto návrhu ideme hlasova ť.  

 Čiže namiesto schva ľuje vedenie cyklotrasy cez ostrov 

Siho ť sa navrhuje do časné sprístupnenie do definitívneho 

riešenia a poverenie, aby sme sú časne riešili ochranu 

vodných zdrojov v termíne do 30. 11.  

 To je návrh pani poslankyne. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o jej návrhu. 

 Je to pozme ňujúci návrh v alternatíve l. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Trinásti z nich hlasovali za, trinásti proti, desi ati 

sa zdržali hlasovania. 

 Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Druhý pozme ňujúcí návrh je návrh pani poslankyne 

Feren čákovej, ktorý znie: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie  na 

vedomie materiál - Analýza vedenia cyklotrasy z Kar lovej 

Vsi do Devína a žiada primátora hlavného mesta Brat islavy 

o detailnejšie rozpracovanie štúdie realizovate ľnosti 

dočasného trasovania cyklochodníka cez ostrov Siho ť s 

dôrazom na prioritnú ochranu v sú časnosti nedostato čne  

chráneného vodného zdroja tak, aby zárove ň bol do doby 

rekonštrukcie Devínskej cesty spojenej aj s realizá ciou 

plnohodnotnej cyklotrasy umožnený prejazd cyklistov  cez 

ostrov Siho ť. Termín: do 30. 11. 2012. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o tomto 

návrhu pani poslankyne Feren čákovej. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a  hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Sedemnás ť z toho hlasovalo za, devä ť hlasovalo proti, 

jedenásti sa hlasovania zdržali.  

 Konštatujem, že ani tento návrh nebol prijatý. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia, berie na vedomie materiál: Analýza veden ia 

cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína.  

 A alternatíva 1, schva ľuje vedenie cyklotrasy cez 

ostrov Siho ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odporú čam, aby sme najprv hlasovali o dvojke, pretože 

vyplynulo z diskusie, že viacerí poslanci sú pripra vení 

podpori ť skôr túto alternatívu, ale môžme to urobi ť aj s 

jednotkou. Čiže ako? 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  
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 Tak môžeme dvojku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, berie na vedomie, to je prvá časť 

uznesenia. 

 Druhá je, schva ľuje vedenie cyklotrasy súbežne s 

Devínskou cestou mimo ostrova Siho ť popri severnom brehu 

Karloveského ramena; tak ako znie tá alternatíva 2.  

 Čiže túto dávame hlasova ť ako prvú. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o alternatíve číslo 

2 spolu s uznesením berie na vedomie; nech sa pá či. 

 Hlasujeme o dvojke, hlasujeme o dvojke, o vedení 

cyklotrasy mimo ostrova Siho ť. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdva z nich hlasovalo za, pä ť poslancov 

hlasoval proti, deviati sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu 64 a 

uzatvorili sme tú diskusiu o tom, či áno alebo nie. Čiže 

pre nás je v tejto chvíli jasné, že ideme realizova ť 

alternatívu mimo ostrova Siho ť.  

 

 Uzatváram teda rokovanie o bode 64.  

 Vyhlasujem prestávku, už rokujeme tri a pol hodiny .  

 Čiže dáme 25-minútovú prestávku do šiestej.  

 Čaká nás ešte 33 bodov programu. 

 Takže prosím, keby ste pri svojich ďalších 

vystúpeniach brali do úvahy to, že tie naj ťažšie veci máme 

za sebou, ale ešte toho máme ve ľa pred sebou. Ďakujem 

veľmi pekne. 
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 Prestávka do šiestej hodiny. 

 

 (Prestávka od 17.37 h do 18.00 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Vážení páni poslanci, prosím, keby ste sa vrátili z 

priestorov mezanínu; je 18.05. Naše prestávky trvaj ú tak 

ako na vojne, že vyhlasujem desa ťminútovú prestávku, ktorá 

bude trva ť pätnás ť minút, stretneme sa o dvadsa ť. Tak my 

sa stretávame o dvadsa ťpäť minút. Takže dvadsa ťpäť minút 

už uplynulo. 

 

 Vychádzam z domnienky, že v sále je dostato čný po čet 

poslancov a otváram rokovanie o bode číslo 39, pretože tam 

sme sa dostali v našom poradí. A ideme, a pevne ver ím že 

takým zrýchleným tempom rieši ť veci, ktoré máme pred 

sebou, lebo tie zásadné, závažné a hlbokú diskusiu 

vyžadujúce body, predpokladám že sme už zvládli.  

 Bod číslo 39. 

 

 

 

BOD 39:  

Návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta SR Bra tislavy 

do orgánov obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpa-

du, a.s., Halbert-Slovakia, a.s. a záujmového združ enia 

právnických osôb Združenie správy námestia.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Chcem požiada ť pána riadite ľa, aby predniesol úvodné 

slovo. 

 Nemám to teraz otvorené, čiže neviem, či 

predkladate ľom je riadite ľ alebo ja.  

 (Poznámka: Primátor.) 

 Primátor. Tak prosím, prednesiem to úvodné slovo  ja.  

 Môžem to urobi ť že bez úvodného slova. 

 

 Je to snaha zaplni ť tie prázdne miesta, ktoré vznikli 

odchodom pani Frindrichovej, pani Viš ňovskej; jednoducho 

mesto potrebuje ma ť zastúpenie v týchto spolo čnostiach.  

 A nahradenie pána Čaplovi ča. 

 Čiže navrhujeme zástupcov, ktorí by nemali vyvoláva ť 

diskusiu medzi vami.  

 A verím, že podporíte tieto návrhy.  

 

 Otváram rokovanie a diskusiu o bode číslo 39. 

 Rokovanie som už uviedol.  

 Ak chcete sa vyjadri ť, nech sa pá či.   

 Ak nie, uzatváram možnos ť sa prihlási ť a dám slovo 

návrhovej komisii.  

 Prosím návrhovú komisiu, uznesenie k bodu číslo 39. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu uzne-

senia predkladate ľom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 39. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Z toho osem hlasovalo za, jeden proti, šestnás ť sa  

zdržalo. 

 

 Čakal by som, že kto má iný názor ako predkladate ľ, 

že ho aspo ň povie.  

 

 Toto hlasovanie vôbec nerozumiem, ako neviem, koho  má 

dať do zastúpenia spolo čnosti, či mám robi ť výberové 

konanie na zamestnancov?  

 Lebo ste mi odkázali, že do OLO a do iných 

spolo čností predstavenstva nemôžme, lebo tam musí by ť 

výber. Nech sa pá či, urobíme výber.  

 

 Ale ak nominujem zamestnanca a vy to nechcete 

podpori ť a nepoviete to dopredu, tak mi to príde trošku 

ako podraz.  

 Takže ďakujem za ten podraz. 

 

 Nebudeme ma ť koho posla ť na zastupovanie do Halbartu, 

kde chceme zhodnoti ť asi 10.000 m2, pretože tam nemá za 

nás kto kona ť. Urobili ste to skvelo, výborne, a ve ľmi 

pekne vám za to ďakujem.    

 (Poznámka.) 

 No, môžme, ak niekto má pocit, že hlasoval omylom,  že 

teda nevedel o čom hlasuje, ja to rád urobím.  

 

 Čiže, pani poslanky ňa, prosím, keby ste sa 

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

 Ja by som to chcela vyhlási ť za zmäto čné hlasovanie, 

pretože niektorí naši členovia hlasovali inak ako bolo 

dohodnuté. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže nevedeli presne o čom hlasujeme; môžme to tak 

sformulova ť?  

 

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

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže prosím, zopakujeme to hlasovanie na základe 

tejto požiadavky.  

 Dávam ešte raz hlasova ť o uznesení bodu číslo 39. 

 To je návrh na schválenie zástupcov mesta do orgán ov 

obchodných spolo čností OLO, Halbart a záujmového združenia 

právnických osôb.  

 Pán poslanec Nesrovnal, procedurálny návrh; nech s a 

páči. 

 

 

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

 Procedurálne. Vy ste si sám odpovedal na svoju 

otázku, pre čo?  

 Povedali ste, že kto má nie čo, mal by to poveda ť 

dopredu. Ja mám pocit, že poslanci hlasovali preto tak ako 

hlasovali, lebo nikto to dopredu nevedel.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale čo nevedeli? 

 Tento návrh bol predložený riadne, mali ste ho týž deň 

dopredu, mali ste ho na kluboch.  

 Ja som sa pýtal predsedov klubov, či majú nejaké 

výhrady vo či tomu materiálu? Nedostal som žiadne avízo, my 

sme o tom nediskutovali. 

 (Poznámka.) 

 No, ale ve ď som sa pýtal, či nemáte pripomienky? A vy 

ste povedali, ni č, pre vás to nie je dôležité.  

 Pre zastupovanie záujmov mesta to dôležité je.  

 

 A máte možnos ť, samozrejme s tým nesúhlasi ť, ale 

povedzte dopredu v čom je problém.  

 A ja tam budem nominova ť Cherlocka Holmsa alebo 

niekoho kto bude zastupova ť záujmy mesta, takého, ktorý 

vám bude vyhovova ť.  

 

 Lebo nemám tam žiadne zvláštne návrhy, takže prosí m, 

keby ste ten materiál podporili.  

 

 Na žiados ť pani poslankyne Augustini č budeme hlasova ť 

o tom materiáli ešte raz, pretože mám pocit, že to prvé 

hlasovanie bolo zmäto čné. 

 

 Dovo ľujem si vás požiada ť, aby ste teda ešte raz 

hlasovali o uznesení k bodu číslo 39. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných poslancov. 
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 Dvadsa ť hlasovalo za, nikto nebol proti, šiesti sa 

hlasovania zdržali. 

 

 Ve ľmi pekne ďakujem za to hlasovanie; asi to prvé 

bolo naozaj zmäto čné.  

 Takže ďakujem pekne, že ste takýmto spôsobom rozhodli 

o bode 39.  

 Bod číslo 41.  

 

 

 

BOD 41:  

Informácia o materiáloch schválených na valnom zhro maždení 

obchodných spolo čností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., 

Incheba, a.s., České aerolínie, a.s., Halbart-Slovakia, 

a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bez úvodného slova predkladám tento materiál. 

 Ak máte nejaké otázky, nech sa pá či v diskusii, ktorú 

teraz otváram. 

 Nikto sa do diskusie k bodu 41 nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia - berieme na vedomie. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťšes ť z toho hlasovalo za, nikto proti, nikto 

sa nezdržal, dvaja nehlasovali. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 42. 

 

 

 

BOD 42:  

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedosta tkov 

zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimn ého 

štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov  

štátneho rozpo čtu Slovenskej republiky a prostriedkov 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladá pán riadite ľ. 

 Ak chcete úvodné slovo, nech sa pá či, pán riadite ľ.  

 

 

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

 Ďakujem. Toto je informa čný materiál, ktorý sa týka 

výpo čtu jednotlivých opatrení a ich plnení, takže necháv am 

diskusiu. 

 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

566  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže je to bez úvodného slova. 

 Nech sa pá či, ak sa chcete vyjadri ť, máte priestor v 

diskusii.  

 Do diskusie k bodu 42 sa nikto neprihlásil. 

 Uzatváram teda možnos ť sa prihlási ť. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia - berieme na vedomie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťpäť za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 43. 

 

 

 

BOD 43:  

Správa o výsledku kontroly a opatrenia na odstránen ie 

nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia s fina nčnými 
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prostriedkami a nakladania s majetkom v Petržalskom  domove  

seniorov . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladá zrejme opä ť pán riadite ľ. Nech sa 

páči.  

 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova odporú čam zobra ť tento 

materiál na vedomie. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dám priestor pre vás; nech sa pá či.  

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási, dávam priestor 

pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia -  

berie na vedomie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 V našom programe sa posúvame na bod číslo 50.  

 

 

 

BOD 50:  

Návrh na od ňatie správy objektu verejného WC v Devíne, M Č 

Bratislava - Devín a následné zverenie do správy Ge nerál-

nemu investorovi Bratislavy . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to síce bez úvodného slova, ale bol by som rád,  

keby ste si vypo čuli informáciu pani riadite ľky 

Zálešakovej, ktorej chceme zveri ť tento priestor, ktorá 

súvisí; a tá informácia ktorú dostanete súvisí so s úťažou 

na realizáciu tohto projektu, ktorý sme schválili v  

tohtoro čnom rozpo čte. A ja by som bol rád, keby pri 

hlasovaní o bode 50 ste tú informáciu mali k dispoz ícii.  

 Pani riadite ľka, máte slovo, nech sa vám pá či.  
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Ing. Dana  Z á l e š á k o v á, riadite ľka GIB: 

 Ďakujem. Dobrý ve čer. Dovo ľte, aby som vás v 

stru čnosti informovala, takú kratu čkú genézu čo sa v rámci 

prípravy tejto stavby už udialo. GIB po odsúhlasení  v 

rozpo čte zabezpe čil projektovú dokumentáciu na túto 

stavbu. Po dohode aj s mestskou časťou bolo rozhodnuté, že 

sa bude realizova ť len rekonštrukcia spodnej časti WC bez 

tej kancelárie, ktorá bola pôvodne navrhnutá. Máme na to 

samozrejme stavebné povolenie.  

 

 A pri vypísaní sú ťaže na zhotovite ľa stavby sme prvé 

kolo sú ťaže museli zruši ť, pretože sa nám z 11 ú častníkov 

neprihlásil do sú ťaže ani jeden, nedostali sme ani jednu 

ponuku. 

 

 Pri opakovaní sú ťaže sme dostali 3 ponuky. 

 Tie cenové relácie sú od 122.000 do 172.000. Také 

finan čné prostriedky v zastupite ľstve nemáme vy členené. 

 

 Takže teraz je nieko ľko možností:  

 Mesto zafinancovalo projektovú dokumentáciu a na 

stavbe sa nemusí pokra čova ť. 

 Alebo sa teda rozhodnú ť a v tomto roku stavbu za čať, 

dofinancova ť ju z rozpo čtu budúceho roka.  

 Alebo h ľadať nejaký tretí spôsob, nejakého investora, 

ktorý by bol ochotný do toho vstúpi ť s vlastnými 

prostriedkami. Bude to na vás. 

 

 My ke ď sme zvažovali a posudzovali boli aj členovia 

zastupite ľstva v komisii, tak sme našli zopár položiek o 

ktoré by sme možno tú pôvodnú cenu, z tých ke ď zoberieme 
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najlacnejšiu ponuku, z tých 122, možno dokázali zní ži ť. 

Ale to nie je ani 10.000. Je to povedzme že do 10.0 00. Inú 

rezervu, bohužia ľ, v tom projekte nevidíme.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pani riadite ľka, za uvedenie a 

doplnenie úvodného slova pána riadite ľa magistrátu.   

 

 Predpokladám, že budete k dispozícii poslancom, 

budete po čúva ť diskusiu, pokojne si sadnite, a ke ď budú na 

vás otázky, ja vám potom dám priestor, aby ste odpo vedali.  

 

 Otváram priestor pre vás. 

 Pán poslanec He čko, faktická. 

 Potom riadne vystúpenie pána poslanca Šov číka. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som bol prítomný pri 

obidvoch vyhodnoteniach tejto sú ťaže. Je faktom to, že 

skuto čne myslím že 15 firiem si vybralo v prvom kole a 

žiadna nedodala. V druhom boli 3 tieto ponuky a pan i 

riadite ľka spomínala, zdá sa že prostriedky, ktoré boli 

vy členené v rozpo čte na túto investíciu, tak sú 

nedostato čné. 

 

 A treba sa nad tým zamyslie ť, či skuto čne mesto má na 

to, aby sa zvýšili tieto prostriedky alebo nie. 
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 V prípade, že si povieme že nie, tak asi zrejme by  

sme mali neschváli ť od ňatie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, ja sa chcem opýta ť, že ko ľko Generálny investor 

Bratislavy spravuje verejných WC? Lebo pokia ľ ja viem, tak 

verejné WC spravujú vždy príslušné mestské časti. Je tomu 

tak aj v mestskej časti Staré Mesto.  

 

 Úprimne poviem, nie je to jednoduchá téma, lebo st ojí 

veľa pe ňazí. Tak ja by som chcel vedie ť, že ko ľko teda, že 

či to je teraz nejaká výnimka, že či len toto jedno 

konkrétne verejné WC bude spravova ť GIB, alebo pre čo to 

odoberáme mestskej časti Devín?  

 

 Ja si myslím, že pani starostka Kolková preukázala , 

že ke ď investuje to ľko energie ako trasovaniu cyklotrasy 

cez Siho ť tejto téme, tak ja si myslím, že to verejné WC 

tam bude dobré fungova ť v doh ľadnom čase.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, tá odpove ď je ve ľmi jednoduchá.  
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 My to zverujeme preto aby postavil alebo 

zrekonštruoval to WC a potom to samozrejme vrátime do 

správy mestskej časti. Naša organizácia GIB ur čite nechce 

spravova ť a nemá spravova ť, ani to nemá v poslaní.  

 Jej úlohou je investova ť do prípravy a výstavby 

verejnoprospešných budov a investícií tohto typu. Čiže, 

možno sme to nesprávne uviedli, ale takto je to mys lené.    

 Čiže teraz do časne GIBu, rekonštrukcia, a vráti ť 

mestskej časti.  

 Poprosím pána poslanca Osuského. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Nie je tu priate ľ Kolek, ale 

myslím, že to bola tá téma, kde sme došli o kontrav erzie, 

pretože sa mi zdala privysoká suma o ktorú vtedy iš lo pri 

schva ľovaní. A to sa ešte mala stava ť aj tá informa čno-

propaga čná časť. Teraz stojíme pred záchodmi za relatívne 

dramatickú sumu. 

 

 A nedá mi, možno že to je nejaká osobná posadlos ť, 

ale možno že všetci viete, že máme na starosti po s iedmych 

rokoch provizória, návrat najstaršej bratislavskej 

výtvarnej ZUŠ do schátralej ale inak renovácie vhod nej 

budovy na Radlinského. A tam sa, samozrejme, uvažuj e o 

prostriedkoch na to získate ľných, ur čených a 

nadobudnute ľných, aby sme to mohli realizova ť. Zdá sa mi, 

že výstavba záchodov za sumu, ktorá je pod ľa mňa 

neuverite ľné hause numero aj ke ď sa opiera o ponuky 

firiem, je v tejto situácii, ak by nedajbože mala 

rozpo čtovo dosta ť prednos ť pred ZUŠ, do ktorej chodia 
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stovky detí, totálny nonsens. Nikdy v živote by som  

nehlasoval za túto alokáciu pe ňazí. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktické poznámky na vaše vystúpenie, pani poslank yňa 

Ondrišová. 

 

 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa iba chcela spýta ť, či to chápem 

správne, že ak tam toalety majú by ť, tak ich môže 

realizova ť iba GIB? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, ten v našom mene ich má tam urobi ť.  

 Mestská časť ur čite na to nemá kapacitu. 

 My sme vy členili peniaze a naša organizácia, ktorou 

to chceme dosiahnu ť je práve GIB. Ten má skúsenosti, 

všetko čo sa týka investi čnej činnosti vie zvládnu ť. Čiže 

preto to robíme cez GIB. 

 Pán poslanec He čko, faktická poznámka na predre čníka. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Takisto som bol tak prekvapený 

potom, ke ď sme odsúhlasili 90.000 pri schválení rozpo čtu 

minulý rok na tento stávajúci rok.  
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 A ke ď som bol pri tých vyhodnocovaniach sú ťaže a 

pozeral som si v podstate čo všetko tá suma pokrýva, tak 

som bol fakt prekvapený, že ako ďaleko sa dokáže jedna 

rekonštrukcia toaliet dosta ť. Ja nehovorím, že to je nízka 

alebo vysoká suma, ale skuto čne čo všetko sa tam riešilo, 

tak som si povedal, že na budúce radšej nie. V ďaka.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Osuský.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Všetkým reagujúcim, no, musím poveda ť 

to, že vtedy sme hovorili o 90.000 vrátane. A ja ak o 

dermato venerológ nie som odborník na odhady náklad ov, ale 

ja sa pýtam, preboha, o čo sa opieral predchádzajúci 

náklad výstavby toaliet plus informa čného centra za 90, a 

o čo sa opierajú tieto hause numerá?  

 

 Kto to robí, kto tomu takto rozumie, a ako by to 

fungovalo v iných oblastiach; napríklad v medicíne,  keby 

to takto fungovalo? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická.  
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 Po čkajte, ale teraz už nemáte na koho.  

 Musím by ť zlý; takže riadne prihlási ť, aby som bol 

spravodlivý. 

 Nech sa pá či.    

 

 

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

 Pardon. Pamätám si, ke ď sme schva ľovali rozpo čet na 

rok 2012, tak sme sa tu bavili, a myslím si že s ne jakou 

vizážou alebo s nejakou vizualizáciou, pardon, priš iel pán 

Kolek. Ten tu momentálne nie je, tak sa ho nevieme spýta ť. 

Čiže vlastne on prišiel s tým návrhom. Myslím si, že  

žiadny výkaz, výmer v tom čase nebol urobený, to bola 

naozaj len; ja to volám ma ľovanka. A vtedy boli hrubé 

odhady nákladov na 90.000. 

 

 V tejto chvíli ja tiež vnímam, že to je ve ľmi vysoká 

suma. A neviem si ani predstavi ť, že nájdeme peniaze či už 

v tomto alebo v budúcom roku.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené kolegyne a kolegovia, ke ďže sa už nikto do 

diskusie nehlási, ja len krátko zareagujem.  

 

 V rámci závere čného slova ak bude chcie ť reagova ť 

pani riadite ľka, ur čite jej dám slovo. Ale povedal by som 

to tak, že ak neschválime tento materiál, tak vlast ne 

nazna čujeme že nechceme, aby GIB pokra čoval v tejto 

investícií v tomto čase.  
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 Ak schválime ten materiál, jedna z alternatív že časť 

peňazí v tomto roku, časť v budúcom, alebo časť pe ňazí z 

mesta, časť od súkromného investora, ktoré nazna čila pani 

riadite ľka v tom svojom vystúpení, tá by pripadala vtedy 

do úvahy, a to by bola naša časť, aby sme jednu z tých 

alternatív zrealizovali.  

 

 Čiže vy svojim hlasovaním nerozhodujete len o tej 

formálnej stránke veci, ale aj o tom, či projekt bude 

pokra čova ť. Pretože ak na ň neudelíte súhlas, GIB nemôže 

zrealizova ť projekt ktorý pripravil v zmysle uznesenia 

mestského zastupite ľstva. 

 

 Čiže to ľko som chcel len poveda ť, aby sme si rozumeli 

v tom vecnom zložení. Pani poslanky ňa chce upresni ť pred 

hlasovaním ako to myslí. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja sa len chcem spýta ť, ko ľko stal projekt, lebo tá 

cifra tu nezaznela dneska? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, to by ste mali poveda ť, aby poslanci 

mali informáciu; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Dana  Z á l e š á k o v á, riadite ľka GIB: 

 Do projektovej dokumentácie sme zainvestovali 8.00 0 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže je to zhruba 10 % nákladov. To zodpovedá od týc h 

5 do 10 % sa môže po číta ť že je cena, ktorá sa považuje za 

primeranú. V tomto prípade je to v tejto hranici.  

 

Ing. Dana  Z á l e š á k o v á, riadite ľka GIB: 

 A ke ď dovolíte, len na doplnenie. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či. 

 

Ing. Dana  Z á l e š á k o v á, riadite ľka GIB: 

 Máme vlastne dve alternatívy toho projektu.  

 Máme aj projektovú dokumentáciu s tou hornou 

nadstavbou, tej kancelárie.  

 Potom sme vlastne robili úpravu toho projektu a 

znižovali sme vlastne o tú nadstavbu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno.  

 (Otázka z pléna.) 

 S kanceláriou, ko ľko by to stálo?  

 Takú sú ťaž sme nerobili, čiže nevieme. 

 

Ing. Dana  Z á l e š á k o v á, riadite ľka GIB: 

 Ale máme kontrolný rozpo čet. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Povedzte. Povedzte. 

 

 

Ing. Dana  Z á l e š á k o v á, riadite ľka GIB: 

 Ja som mala kontrolný rozpo čet aj na tú hornú stavbu. 

S kanceláriou sme sa dostali cez 200.000. 

 Je to jedna kompletná rekonštrukcia rodinného domu .  

 

 Ke ď si pozriete rodinný dom, vždy naj častejšia a 

najdrahšia časť z rodinného domu je toaleta, kúpe ľne. A my 

to teraz máme vlastne zhustené v jednom rodinnom do me len 

toalety s kúpe ľňami. Tam ve ľmi drahé sú inžinierske siete 

do celého domu. Ani jedna prípojka nie je funk čná.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Plus to, že tam nie je kanalizácia teda. 

 

Ing. Dana  Z á l e š á k o v á, riadite ľka GIB: 

 To je na žumpu. Čiže tam je kompletne, všetky 

vonkajšky sú nové, treba robi ť prístupovú rampu pre 

invalidov; to sú tie vysoké položky.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je, prosím, na vysvetlenie pre vás, aby sme zas e 

to nevnímali, že niekto si z nás robí dobrý de ň. Má to 

nejaké racio, pretože ten projekt je zasadený do 
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prostredia, ktoré nebolo pripravené na to, aby tam mohlo 

jednoduchým spôsobom prija ť rekonštruované WC.  

 

 Prosím, myslím, že nám je všetko jasné. Vy ste 

upresnili vašu otázku, odpove ď zaznela. Čiže môžme 

pristúpi ť ku hlasovaniu. 

 Slovo má návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu uznese- 

nia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je 

predložené. 

 Kto súhlasí s od ňatím správy WC z mestskej časti 

Devín a zverenie do správy GIBu? 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Sedem za, osem proti, sedemnás ť sa zdržalo 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý a tým st e 

prejavili vlastne svoju vô ľu aj v tom širšom slova zmysle. 

 Pani riadite ľka, ďakujem ve ľmi pekne za pomoc pri 

predložení tohto materiálu.  

 Bod číslo 51. 
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BOD 51:  

  I. Návrh na bezodplatný prevod pozemku v k. ú. 

Čunovo, parc. č. 297 do vlastníctva mestskej časti 

Bratislava - Čunovo v zmysle ustanovenia § 31b zákona č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov . 

 II. Návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v k.  ú. 

Čunovo, parc. č. 315/2 do správy mestskej časti Bratislava 

- Čunovo pod ľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čo znamená, že máme v zásade súhlas všetkých 

dotknutých orgánov.  

 Pani poslanky ňa a starostka Feren čáková sa chce 

vyjadri ť v diskusii; nech sa pá či. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Vážení poslanci, ja by som vá s 

chcela poprosi ť o podporu tohto materiálu. 
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  Jedná sa vlastne o dousporiadanie areálu materske j 

škôlky, kde jeden pozemok v podstate je sú časťou dvora a 

druhý je vstupná brána teda do tohto pozemku; teda k 

tomuto celému areálu materskej škôlky.  

 

 Chcela by som poprosi ť o opravu administratívnej 

chyby v materiáli, kde sa všade uvádza že "Turistic ká 

ulica" a je to ulica "Hrani čiarská".  

 Čiže komplet v celom, aj v uznesení, aj v materiáli 

sa toto opakuje. To by som chcela k tomu ešte. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže ešte raz, som slabo po čul, ktorú ulicu za ktorú? 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Ktorá je v celom materiáli uvádzaná, vymeni ť sa ulicu 

Hrani čiarsku. Hrani čiarska ulica. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže tam sme urobili chybu v ozna čení ulice. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, toto autoremedúrou, ak je to v uznesení; t o 

je podstatné, aby v uznesení bolo správne, tak v uz nesení 

to opravíme. V tom materiáli to už napravi ť nevieme, ale 

tá poznámka zostane zaznamenaná, pani starostka. 

 

 Ak sa nikto k tomuto bodu nehlási, dávam priestor pre 

návrhovú komisiu.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia, schva ľuje I., II., s poznámkou zmeny ulice na 

Hrani čiarsku v rámci autoremedúry.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže Turistická a v tej časti I. sa nahradí 

"Hrani čiarska". 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 Naším ďalším bodom programu je bod 58. 
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BOD 58:  

Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Zdru ženia 

miest a obcí Slovenska.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ako tak pozerám tak sa vy ľudnila táto strana 

rokovacej sály a táto by možno bod 58 schválila. 

 

 Ale ke ďže mám záujem na tom, aby ten bod prešiel po 

našej vzájomnej dohode a budem sa uchádza ť o vašu podporu 

na októbrovom zastupite ľstve, čiže 58  s ť a h u j e m.  

 

 A na októbrovom zastupite ľstve bude predložený a už 

treba rozhodnú ť tak alebo tak. Čiže nechcem, aby sme to 

robili nasilu o nejaký jeden alebo dva hlasy.  

 Chcem o tom diskutova ť s poslancami. 

 Dostal som takú požiadavku, že vyžadujú ešte pries tor 

na diskusiu, budeme o tom ešte znovu hovori ť, aby sme 

dospeli k spolo čnému rozhodnutiu. 

 Čiže o 58 rokova ť nebudeme. 

 Bod číslo 59. 

 

 

 

BOD 59:  

Informácia o predloženom návrhu zákona, ktorým sa m ení a 

dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zne ní 

neskorších predpisov, poslanca Národnej rady Sloven skej 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Krátke úvodné slovo je také, že predchádzajúci 

primátor pán Andrej Ďurkovský zaviedol tradíciu, že pokia ľ 

sa mení zákon o Bratislave, malo by sa k nemu vyjad ri ť 

mestské zastupite ľstvo. Myslím si, že tá tradícia má svoj 

zmysel. Sme jedno z dvoch miest, ktoré sú regulovan é 

samostatným zákonom; sú to Košice a Bratislava. Ten  zákon 

sa mení najmä preto, že Košice potrebujú upravi ť svoj 

zákon a predložili príslušné návrhy do parlamentu.  

 

 Myslím si, že je logické, aby úpravy, ktoré nastal i 

pre všetky ostatné mestá a obce na Slovensku, v apr íli 

2010 novelou zákona o obecnom zriadení, boli premie tnuté 

aj do týchto dvoch zákonov. V tých základných pravi dlách 

fungovania by sme nemali by ť odlišní ani výnimo ční, oproti 

iným mestám na Slovensku, kde sa tie inštitúty, kto ré sa 

tu navrhujú, osved čili. 

 

 Preto navrhujem uznesenie, aby sme zobrali na 

vedomie, že náš zákon o hlavnom meste sa zosúladí v  tých 

inštitútoch, ktoré boli v apríli 2010 zmenené pre c elú 

samosprávu na Slovensku, že sa v nich zosúladí aj n áš 

zákon, ktorý sa týka hlavného mesta.  

 To ľko je návrh uznesenia.  

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Osuský ako prvý. 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor.  
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 No, zhruba pred 55 minútami parlament posunul tent o 

zákon do druhého čítania.  

 

 Dovolil som si vystúpi ť k tomuto zákonu a čestne 

môžem prehlási ť, že som rozhodne povedal, že naše vz ťahy, 

i naše osobné, pán primátor, nie sú z ďaleka konfronta čné. 

Ale nedalo mi, aby som nenazval tie dva zákony "Lex  Raši" 

a "Lex Ftá čnik".  

 

 O čo totižto ide?  

 Samozrejme, že ZMOS, ktorá je nepochybne lobistick ou 

organizáciou, a to ve ľmi vplyvnou, celkom reálne s ve ľmi 

blízkym vz ťahom k strane SMER vä čšinovo, si v 2010 v marci 

preloboval zmenu ustanovenia, ktoré sa samozrejme t eraz 

per analógiám vkladá i do zákona o hlavnom meste 

Slovenskej republiky. Jedná sa okrem iného o to že,  a je 

to dokonca v dôvodovej správe výslovne uvedené, že sa 

jedná o nevymenovanie tretieho primátora, respektív e, 

pardon "viceprimátora", teda o viceprimátorské a in é 

kauzy. K tomu jedno. 

 

 Aj tam som v rozprave uviedol, že samozrejme 

viceprimátori môžu by ť chápaní ako reprezentanti 

zastupite ľstva, ale iný poh ľad na vec je ten, že primátor 

si buduje tím ľudí, s ktorými chce spolupracova ť.  

 

 Tento zákon teraz umož ňuje primátorovi, a on bude 

samozrejme prijatý, umož ňuje primátorovi, aby si vymenoval 

svojich viceprimátorov bez oh ľadu na zastupite ľstvo. Je to 

jeden možný poh ľad, kolega parlamentný stihol uvies ť 
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príklad menežéra, ktorý si vyberá menežérsky tím. Ú plne s 

tým súhlasím ako s úvahou. 

 

 Problém je, že na rozdiel od akciovej spolo čnosti 

zastupite ľstvo a jeho hlava, primátor, je samosprávny 

orgán. Typickým, podobným príkladom je univerzita, kde 

akademická obec volí akademický senát. A akademický  senát 

schva ľuje rektorovi návrhy na prorektorov. Rektor môže 

navrhnú ť, len on môže navrhnú ť, ale senát schváli alebo 

neschváli.  

 

 A ak rektorovi neprejde prorektor, navrhne ďalšie 

prorektora a vystaví ho schva ľovaniu senátu, ktorý ho opä ť 

buď schváli alebo neschváli, a takto môže pokra čova ť, až 

kým rektor navrhne takého prorektora do svojho tímu , 

ktorého mu akademická obec zastúpená senátom schvál i. 

 

 Paradoxne postavenie primátora týchto dvoch miest sa 

teraz dostalo na lepšiu úrove ň ako je postavenie premiéra. 

Pretože premiér, ak vychádzame z toho, že svoju poz íciu 

odvodzuje od súhlasu parlamentu, tak ani on si nemô že 

vybra ť svoj 18- členný ministerský tím do vlády pod ľa 

svojho vkusu, ale musí zváži ť, že mu tú vládu musí niekto 

schváli ť, hoci argument o lepšie fungujúcom menežérskom 

systéme by mohol by ť ten, že premiér si proste vyberie 18 

spolupracovníkov, ktorých on chce a je.  

 

 Tu teda odrazu dochádza k zlomu, ke ď to postavenie 

primátora je neporovnate ľné takmer s ni čím, pretože nie je 

zodpovedný za výber svojho tímu čo je možné menežérsky aj 

akceptovate ľné.  
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 Ale potom sa dostávam k úvahe, že je úplne zbyto čné, 

aby boli viceprimátori volení z radov poslancov. Pr etože 

ak si zostavujem svoj menežérsky tím a som v zlej 

ekonomickej situácii a viem, že existuje finan čný kúzelník 

z First Chuse Boston, tak si do toho primátorského tímu 

ako viceprimátora pre ekonomiku zoberiem chlapa, kt orý má 

absolútnu skúsenos ť s troubleahootera v ekonomike z First 

Chuse Boston a vôbec sa nemusím pýta ť nikoho pre čo a ako, 

lebo ja verím, že mi pomôže v krízovej situácii mes ta. 

Opäť i toto je možný, dokonca vysoko pravicovo menežérs ky 

pohľad na fungovanie veci. 

 

 S dovolením, ak berieme, že sme samosprávny 

zastupite ľský orgán, tak z princípu mám s týmito vecami 

problém. Samozrejme, ani toto vystúpenie ni č na veci 

nemení. My teraz tu o tom môžme diskutova ť, ten zákon bol 

predložený ako poslanecký, čo je dos ť nezvyklé, pretože sa 

jedná o pomerne vážnu vec týkajúcu sa hlavného mest a 

Slovenskej republiky a mohlo to by ť predložené ako vládny 

zákon, ktorý z podstaty veci musí prechádza ť medzi-

rezortným pripomienkovaním.  

 

 Tentoraz to bolo predložené ako poslanecký návrh v  

minulej volebnej fáze, v minulom volebnom období, k eď sa 

takéto veci predkladali (gong) ako poslanecké návrh y, 

nepochybne si opozícia výrazne protestovala, že to tak 

nemá by ť. 

 

 Takže to je stru čná informácia a ten zákon je v 

druhom čítaní. A ten zákon prejde, takže informácia táto, 
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ako akáko ľvek iná, je vlastne reálne vzaté informácia ex 

post.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Považujem za málo 

pravdepodobné, že by takýto alebo ve ľmi podobný návrh v 

Národnej rade neprešiel, ale nedá mi, aby som sa 

nevyjadril k dvom bodom. 

 

 Názory aj v našom poslaneckom klube sa líšia na te nto 

návrh pod ľa toho či majú bližšie k primátorskej alebo 

starostovskej funkcii, alebo skôr k tej poslaneckej .  

 

 Ja sa s dovolením vyjadrím z tej poslaneckej strán ky.  

 A vidím to ako isté nebezpe čenstvo ohrozenia slobody 

námestníkov primátora, pretože ak primátor alebo st arosta 

na úrovni mestskej časti bude ma ť priamy vplyv na 

vymenovanie viceprimátora alebo zástupcu starostu, neviem 

si celkom dobre predstavi ť ako slobodne sa budú rozhodova ť 

pri zvláš ť citlivých bodoch, na ktorom primátorovi, resp. 

starostovi záleží, ak sa budú cíti ť by ť ohrození vo 

funkcii, ak nevyhovujú primátorovi alebo starostovi .  

 

 Z tohto poh ľadu za seba hovorím, že takýto návrh 

nepovažujem za zastupite ľskú demokraciu za š ťastný. 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

589  

 

 K druhému bodu dovolím si pripomenú ť môj názor, ktorý 

nie je právne podložený, ale trvalo ho zastávam. 

 

 Že znížením po čtu poslancov v Bratislave sa zvýšil 

nepomer medzi mestskými časťami. A preto považujem 

ustanovenie v zákone o Bratislave, že zo zákona má mať 

každá mestská časť aspo ň jedného poslanca za protiústavné. 

A ke ď už sa teda Národná rada bude zaobera ť týmto zákonom, 

možno by aj toto ustanovenie mali zruši ť, pretože myslím 

si, že tak ako dnes sme tu mali protest prokurátora  v inej 

veci, pravdepodobne iba nastane čas, kedy sa generálny 

prokurátor by sa mal zaobera ť aj touto nerovnos ťou ob čanov 

čo sa týka volebného práva. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem. 

 Dve faktické poznámky; pán poslanec Drozd.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na pána poslanca  

Fialu, v tej prvej časti. 

 Ja si myslím, že vedenie či už hlavného mesta 

Bratislavy alebo hocijakého iného mesta by malo hla vne na 

zastupite ľstve vystupova ť jednotne. Samozrejme, sú 

prípustné rôzne názory, ale to sa má vydiskutova ť v 

operatívnych poradách, povedzme ešte v rade, at ď., ale 

potom ke ď sa predkladá materiál, naozaj to vedenie by malo 

byť jednotné.  
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 Samozrejme, ten viceprimátor, ktorý nesúhlasí s 

primátorom, má samozrejme šancu. Vzdá sa tohto post u, 

sadne si naspä ť do lavice poslaneckej a môže kritizova ť. 

Ale nemôže by ť aj sú časťou vedenia, a zárove ň to vedenie 

kritizova ť. Proste mali sme tu aj taký príklad z 

minulosti, kde jeden poslanec bol členom vedenia a potom 

po 4 rokoch sa vyhováral na bývalé vedenie. Musí ni esť aj 

tú zodpovednos ť, (gong) ke ď som sú časťou nie čoho. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. K tej otázke vzh ľadom na 5 minútový 

limit som sa nevyjadroval, ale je pravda, že zrejme  i u 

nás existuje výrazná nerovnos ť po čtu voli čských hlasov na 

zvolenie. To je v Košiciach, kde sa o tom tiež disk utovalo 

v parlamente, pomerne dramatické miestami, rádovo t akmer 

sú rozdiely na jedného voleného poslanca. 

 

 A samozrejme, i v Európskej únii sa vedú teraz 

diskusie o zabránení podreprezentácie; chvalabohu u  nás vo 

veľkých parlamentných vo ľbách je nepochybne snaha, aby 

okrsky, resp. zoskupenia delegujúce a majúce isté k vantum, 

napríklad do župných alebo iných volieb, boli vyváž ené a 

nie aby niekde sta čila desatina, osmina, sedmina alebo 

šestina po čtu hlasov, na ktoré inde je potrebný 6-násobok.  
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 To je, samozrejme, presne tiež na hranici ústavnos ti, 

pretože je otázne či môže by ť nejaký hlas ob čanov výrazne 

podreprezentovaný a iný výrazne nadreprezentovaný. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Pri tejto príležitosti by som sa vrátil k 

tomu, že zákon, aktuálne znenie zákona 377 z roku 1 990, ku 

ktorej som dával aj interpeláciu, v § 12 primátor 

Bratislavy, odsek 6 stanovuje: 

 Primátora zastupujú traja námestníci, ktorých na 

tento ú čel zvolí mestské zastupite ľstvo z radov svojich 

poslancov.  

 

 Ako iste viete, túto vec som interpeloval a dostal  

som ve ľmi úprimnú odpove ď od pána primátora, ktorú si 

veľmi cením, pretože myslím si, že niektorí iní primát ori 

alebo starostovia na jeho mieste by nepriznali stav . Ja 

pre čítam tú prvú časť odpovede: 

 

 Vážený pán poslanec, interpeláciou zo d ňa 31. 5. 2012 

ste sa ma pýtali, či je sú časný po čet námestníkov 

primátora v súlade s § 12 ods. 6 zákona 377/1990 Zb . o 

hlavnom meste. Uvedený zákon výslovne uvádza, že pr imátora 

Bratislavy zastupujú traja námestníci.  
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 Zákon priamo ustanovuje po čet námestníkov, teda 

súčasný stav ke ď primátor má iba dvoch námestníkov, nie je 

v súlade s týmto zákonným ustanovením. 

 

 To len pre informáciu, aby všetci vedeli, že toto 

zastupite ľstvo v sú časnosti inak povedané porušuje zákon. 

Je to smutná vizitka, a napriek tomu, že už je tent o stav 

2 roky, trvá 2 roky, ja nevidím žiadnu snahu alebo ochotu, 

aby sa s tým nie čo spravilo.  

 

 A myslím si, že by nebolo od veci to skúsi ť rieši ť a 

nielen zmenou zákona, kedy sa táto právomoc pridelí  

primátorovi, ale boli sme zvolení a všetci sme skla dali 

sľub, že budeme dodržiava ť, ako som už dneska povedal, 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony  a 

ostatné všeobecne záväzné predpisy.  

 

 Preto neviem, a vcelku ma prekvapuje, že takýto st av 

tu dlhodobo je, a je akceptovate ľný. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou, pán poslanec Greksa.     

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som tu na verejnosti sa chcel 

ospravedlni ť pánovi Hr čkovi, pretože prehral som v 

podstate svojho času stávku, aj ke ď nie verejne. Ale 

povedal som, že to budem tu verejne, pretože ja som  si 

naozaj pre čítal ten zákon a myslel som si, ja som si 
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vy čítal že nie je to potrebné aby boli traja, že tam n ie 

je "musí". Ale ke ď prišla odpove ď od vás, že musí, tak som 

prehral vlastne.    

 Takže verejne vyjadrujem svoje ospravedlnenie páno vi 

Hrčkovi, ako som mu s ľúbil. 

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslane MsZ: 

 Na pána Hr čku chcem poveda ť, že jediný ktorý má 

nomina čné právo v mestskom zastupite ľstve je primátor. Pán 

primátor dvakrát navrhol a kandidát nezískal demokr atickú 

väčšinu v tomto mestskom zastupite ľstve. Čiže je jeho 

dobré právo urobi ť opä ť nejakú nomináciu, ktorá by mala 

väčšinu v tomto zastupite ľstve. Práve táto novelizácia ale 

túto prax opustí.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Faktická poznámka, pán poslanec Hr čka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Áno, tohto procesného úkonu som si vedomý. Napriek  

tomu, neviem, ja som síce len 6 mesiacov mestským 
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poslancom, napriek tomu tento stav tu pretrváva sko ro dva 

roky. Moja otázka znie, čo sa preto spravilo, okrem dvoch 

neúspešných volieb tretieho námestníka, aby sa tent o stav 

odstránil? 

 

 Pre m ňa konštatovanie, že mestské zastupite ľstvo v 

spojitosti s primátorom porušuje zákon je priam hro zná.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som si nie istý, či tu odznela tá 

informácia, že prakticky touto novelou zákona posla neckou, 

a chcel by som upozorni ť na to, že pod ľa mojich informácií 

aj tá predchádzajúca novela zákona o obecnom zriade ní, aj 

o tých ostatných súvisiacich zákonov bola poslaneck á 

novela z parlamentu, takže prakticky touto novelou sa 

odstra ňuje ten discomfort, resp. ten nesúlad, ktorý je 

medzi ostatnými obcami, a mestami, a právomoci, kto ré majú 

starostovia a primátori v iných obciach a mestách n a území 

nášho štátu, okrem Bratislavy a Košíc.  

 

 Takže myslím, že je správne, ak teda bude plati ť 

jednotný meter v každej obci a v každom meste.  

 Nevidím dôvod, pre čo by to malo u nás v Bratislave 

byť iné, ako je to niekde v Hornej dolnej. Ďakujem. 

 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

595  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som chcela za čať práve tým, čím pán 

starosta skon čil. Bratislava nie je Horná O čová ani dolná, 

možno práve preto tak to bolo. Ale ur čitým spôsobom musíme 

aspo ň formálne protestova ť proti tomu, že sa nám odoberá 

nejaká právomoc, aj ke ď práve ty si možno v tej pozícii 

starostovskej, aj ke ď si sám na vlastnej koži zažil 

komplikovanú situáciu. 

 

 Ale ja nechcem o tom hovori ť, pretože sedím kde sedím 

a môže sa ma to týka ť ur čitým spôsobom.  

 Ale chcem poukáza ť na pána Kondróta, ktorému leží 

blaho Bratislavy na srdci, a spomenú ť iniciatívu nášho 

kolegu Nesrovnala. Aspo ň sa o to pokúsme, pán primátor. 

Možno ur čitým spôsobom je teraz vhodná konštelácia na to, 

aby sme pre Bratislavu vybojovali, čo sa týka príjmov 

podielových, z príjmov fyzických osôb nie čo. Ja si myslím, 

že všetci v tomto sa zhodneme, že nie je spravodliv é to 

prerozdelenie. 

 

 Kto za to môže, áno, o tom nechcem vies ť diskusiu. 

Môžeme sa zase zamotáva ť do nie čoho, ale skúsme využi ť 

túto situáciu. (gong) Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážená pani námestní čka, ke ď odsúhlasíte vo vašom 

klube vstup tohto mesta do ZMOSu, tak tam ten misio n 

impossible má nejakú šancu na úspech. Ak nie, tak m y sa 

budeme tvári ť, že my sme tí výnimo ční, a tí ostatní nech 

nám na to prispejú; absolútne nereálne. Absolútne 

nereálne, to hovorím úprimne. 

 

 A povedal som to každému, aj to zopakujem ke ď budeme 

o téme ZMOS diskutova ť, treba h ľadať reálne cesty k 

cie ľom, ktoré tu zazneli. Ja som sa s nimi stotožnil, j a 

rozumiem, čo navrhoval pán poslanec Nesrovnal, a myslím 

si, že sú to racionálne, prospešné veci pre mesto. Vôbec 

to nespochyb ňujem. 

 

 Ale tá úloha sa dá splni ť len v dialógu s tými 

ostatnými.  

 Vtedy, ke ď budeme h ľadať cestu pre samosprávu na 

Slovensku a rieši ť aj postavenie hlavného mesta.  

 

 Čiže ja rozumiem tej iniciatíve ktorú ste predložili . 

Zdá sa mi racionálna. Už nie prvýkrát predložená. Čiže ona 

sa objavila už v minulom volebnom období, ale je to  

nesmierne ťažká úloha a chce to trpezlivý prístup a by ť 

tam, kde sú tí ostatní. Ak tam nie sme, máme ve ľmi malú 

šancu niektoré veci prezentova ť.  

 

 Pán poslanec Osuský chce na m ňa reagova ť, nech sa 

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

 Ďakujem pekne. Povedali ste to úprimne, pán primátor , 

že to nevidíte. No zhodou okolnosti čakajúc na hlasovanie 

o zákone o Bratislave som si vypo čul závere čné vystúpenie 

ministra financií a musím vám poveda ť, že v ZMOSe či mimo 

ZMOSu, ako hovoril pán prof. Klaus "peníze nejsou a  

nebodou". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O to viac by sme tam mali by ť. Ale to je na faktickú 

poznámku prive ľa. 

 Pán poslanec Šov čík, ešte jedno vystúpenie. 

 

 

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

 No, nadväzujúc na pána starostu Pilinského, no, to  je 

presne tá argumentácia s ktorou sa ocitla táto nove lizácia 

zákona v parlamente, že dochádza k zosúla ďovaniu.  

  

 Ale predtým sa udiali tie kroky, ktoré vlastne 

narušili tú koncepciu toho pôvodného zákona o obecn om 

zriadení, pod ľa môjho názoru. Pretože ke ď sa prijímal ako 

jeden z prvých zákonov v novozvolených demokratický ch 

pomeroch zákon o obecnom zriadení v roku 1990 na 

Slovensku, tak patril medzi najmodernejšie a patrí stále 

medzi najmodernejšie v Európe. To môžme poveda ť s plnou 

zodpovednos ťou, pretože na Slovensku sme sa rozhodli 

napríklad na rozdiel od Českej republiky ís ť cestou tzv. 

silného starostu.  
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 To znamená, že toho starostu si ob čania volia priamo, 

rovnako ako priamo si volia svojich poslancov do ob ecného 

zastupite ľstva. 

 

 A to bola tá koncepcia toho zákona, že obec má dva  

orgány; svojho starostu priamo voleného a zastupite ľstvo, 

ktoré je tiež priamo volené ako ten druhý kolektívn y 

orgán. Čiže neplatí to čo povedal pán poslanec Osuský, že 

primátor je hlava zastupite ľstva. Nie je. On je rovnocenný 

partner zastupite ľstva v tej koncepcii. 

 

 A novozvolený primátor by sa vždy mal usilova ť o 

získanie demokratickej vä čšiny v mestskom zastupite ľstve. 

A to mu napomáhala presne tá koncepcia toho zákona,  že 

námestníkov primátora volí na jeho návrh zastupite ľstvo. 

Tam bola tá previazanos ť, kde nejakým spôsobom dochádzalo 

vlastne ku kontaktu alebo k spolupráci tých dvoch o rgánov 

mestského zastupite ľstva.  

 

 My v tomto volebnom období máme prvýkrát v tých 

nových demokratických pomeroch samosprávy bratislav skej 

situáciu, kedy primátora podporovali iné politické  

zoskupenia ako tie, ktoré majú vä čšinu v mestskom 

zastupite ľstve.  

 

 A vlastne prvýkrát musíme nájs ť ten spôsob, akým 

tieto dva orgány obce budú spolupracova ť.  

 Nie je to nie čo výnimo čné, poznáme to z dejín 

ekonomického myslenia v Európe aj v novších. Ve ľmi často 

sa to deje napríklad vo Francúzsku, kedy prezident 

republiky má iné politické zafarbenie ako vä čšina v senáte 
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a Francúzi to volajú cohabitation. To nie je dobrý 

preklad, spolužitie ale súžitie.  

 

 Rovnako to sa musíme nau či ť v tomto meste.  

  

 Urobili sme dneska k tomu prvý krok s tým, že sme 

založili poslanecké grémium, ktoré by malo reprezen tova ť 

nás ako kolektívny orgán obce, ktorý nájde spôsob t ej 

obojstrannej komunikácie s primátorom v prospech to hto 

mesta.  

 

 Môj názor je ten, že novelizácia zákona o hlavnom 

meste Slovenskej republiky iste kopíruje zákon o ob ecnom 

zriadení, ktorý bol predtým zmenený, ale to ni č nemení na 

tom mojom názore, že tam dochádza k reinštalizácii tých, 

demokratickej previazanosti medzi tými jednotlivými  

orgánmi obce a preto nemôžem podpori ť takýto návrh. Ja 

tento názor mám dlhodobo, súvisí to napríklad aj s voľbou 

riadite ľa magistrátu, ktorá tiež bola zrušená. A predtým 

to bola kompetencia mestského zastupite ľstva, kde 

samozrejme my ako poslanci predsa nemôžeme súhlasi ť s tým, 

že nám zákon v parlamente odoberá naše výhradné 

kompetencie, ktoré sme mali doteraz bez oh ľadu na to, že 

či sa nie čo zosúla ďuje alebo či sa nezosúla ďuje.  

 

 

 A na záver chcem ešte poslancov informova ť na tú 

tému, že je to neústavné, že v tomto mestskom 

zastupite ľstve sú poslanci, ktorí reprezentujú menej 

oprávnených voli čov, ako sú napríklad z tých malých 

mestských častí, ako sú iní poslanci z ve ľkých mestských 

častí. Tak môžem vás upozorni ť, že s týmto sa Ústavný súd 
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Slovenskej republiky už vysporiadal a nie je to 

protiústavný stav. Že mestská časť tam mala minimálne 

jedného poslanca, aj ke ď napríklad v mestskej časti Čunovo 

reprezentuje len 360 oprávnených voli čov a v Petržalke 

možno 12.000.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou pán poslanec Osuský.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Šov čík, áno, zrejme v tom 

vystúpení som sa uniesol pojmom hlava. Pochopite ľne, že sú 

to obidva nezávislo ob čanmi volené prvky samosprávy. 

Myslím, že z toho ostatného, ke ď som hovoril o samostatnom 

princípe, to bolo jasné.  

 

 A aby som to doložil nemusíme ís ť až do Francúzska a 

hovori ť o cohabitation, u nás v predchádzajúcom období 

existovala vládna koalícia, ktorá musela súži ť istým 

prezidentom a ten prezident musel súži ť s istou vládnou 

koalíciou. V Českej republike musí prezident súži ť istým 

senátom a s istou snemov ňou, a tá snemov ňa musí existova ť 

spolu s iným senátom. Ve ľmi často to tak bolo aj v 

Spojených štátoch.  

 

 A skuto čne princíp demokracie nemá znamena ť to, čo 

obhajuje kolega Pilinský, pretože týmto dochádza k aktu, 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

601  

ktorým sa tomuto (gong) zastupite ľstvu odoberajú právomoci 

zdá sa nadlho. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č, faktická na pána poslanca 

Šovčíka. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, na pána Šov číka. Ja ďakujem pekne 

Svenovi za to, že sa zastal malých mestských častí. A 

treba si uvedomi ť jednu vážnu vec, z čoho to vzniklo?  

 Záhorskej Bystrice sa napríklad nikto nepýtal v 73  či 

chce ís ť do ve ľkej Bratislavy?  

 

 Takže by sme tu mali za čať hovori ť o tom, či niekto 

spravil nejakú chybu a nejakej náprave krívd. Myslí m, že 

toto je správny model, ktorý sme naštelovali ešte a j s 

pánom primátorom, ke ď bol starostom. Takže poprosím, 

skúsme ho rešpektova ť.  

 

 A pokia ľ máme vo či nemu nejaké výhrady, tak to riešme 

na inom pléne. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

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

 Ďakujem pekne. Áno, je to ďalšia novela zákona o 

Bratislave, nie je prvá. Samozrejme, ja si pamätám novelu 

zákona o hlavnom meste, kde sa právomoci oh ľadom zvolenia 

si svojho prednostu alebo teda riadite ľa magistrátu 

preniesli takisto na primátora alebo starostu mests kej 

časti. Myslím, že si to vyžiadal život a hlavne to 

vykonávanie tej vôle zastupite ľstva.  

 

 Naozaj zastupite ľstvo má svoje úlohy, právomoci, a 

zadáva zadanie pre vedenie mesta, ktoré je reprezen tované 

primátorom a jeho námestníkmi; a samozrejme riadite ľom 

magistrátu. Títo ľudia, toto vedenie tie úlohy musia 

nejako vykona ť. A ke ď im do toho zastupite ľstvo, ktoré 

možno je opa čne naladené ako primátor zasahuje, tak proste 

ten menežérsky prístup nefunguje. Proste nie je to 

vykonate ľné. Máme tu príklady z minulosti, ke ď sa takto 

dialo. 

 

 A ja si myslím, že práve z tých skúseností, z toho  

života samosprávy sa pristupuje k týmto úpravám. A myslím, 

že to je na prospech veci. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Pilinský. 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Ve ľa z toho čo som chcel poveda ť ja, práve povedal 

môj predre čník. A možno len ten návrh uznesenia hovorí, že 

berieme na vedomie, hej. Takže myslím, že kto s tým  má 

problém, nemusí ma ť problém s tým že by nie čo schválil, my 

tu len berieme na vedomie. To je všetko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Budaj.  

 

 

Ján   B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. K meritu veci 

naozaj nie je viac čo poveda ť, než čo povedal pán poslanec 

Pilinský.  

 Dovolím si len na margo veci poveda ť, že novelizácia 

zákona o Bratislave nebýva každý rok. Ja ju považuj em za 

príležitos ť nájs ť zhodu v prospech tohto ťažko skúšaného 

mesta, nájs ť zhodu poslancov ako tu sedíme a pokúsi ť sa 

prostredníctvom pána primátora, alebo prostredníctv om 

pánov poslancov Národnej rady, ktorí sú medzi nami alebo 

ktorí boli medzi nami, apelova ť na záujmy mesta a 

dosiahnu ť nejakú výhodu pre ob čanov.  

 

 Vieme, najmä ktorí sme boli niekedy v minulosti v 

Národnej rade zvolení v celoplošných vo ľbách, že tam 

panuje protibratislavský populizmus. Pred kamerami 

poveda ť, že Bratislava nie čo potrebuje, si mnohí poslanci 

dvakrát rozmyslia, lebo si vedia predstavi ť ten terén, ten 
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vidiek, kde tak ako v každom štáte sú markantné roz diely 

voči životnej úrovni v hlavnom meste, ale ako v málokt orom 

štáte je pestovaná animozita vo či hlavnému mestu. A je 

pestovaná oficiálnymi aj verejnoprospešnými médiami , je 

pestovaná aj mnohými politikmi, ktorí sa chcú zapá či ť a 

ktorí sa podsúvajú verejnosti mimobratislavskej. 

 

 Preto by bolo treba mimoriadny talent, mimoriadne 

gestá a pravdepodobne aj mimoriadne opatrenia. Čiže nielen 

nejakú výnimku na prerozde ľovanie daní, ale nejaké rozumné 

odôvodnenie verejných výkonov v Bratislave, ako sa to v 

minulosti už sklo ňovalo. To nie je nejaký môj osobitný 

nápad.  

 

 Bratislava si plní osobitné úlohy, ktoré ju za ťažujú 

aj vo či terénu vo či nej ale aj vo či terénu celého 

Slovenska. Ľudia sa sem s ťahujú, posielajú sem detí, je tu 

obrovská migrácia aj kvôli cestovaniu ďalej do Prahy alebo 

do Viedne. 

 

 Jednoducho, Bratislava je jediným vlastne 

veľkomestským uzlom Slovenska. Bohužia ľ, tých zvyšných 

pólov nie je to ľko, ko ľko by sme si všetci želali.  

 

 Ale nikto to nechce vlastne naplni ť, nikto jej nechce 

pomôcť.  

 Skúsme to využi ť. Ja si myslím, že to je úplne žabo-

myšia vojna o bránenie Bratislavy vstup do organizá cie 

miest a obcí Slovenska, do ZMOSu. O to viac, že Úni a miest 

a obcí, v ktorej je, vznikla za istých osobitných 

okolností, ktoré už dávno pominuli z politických dô vodov 

ako istý truc podnik. 
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 A že tá Únia miest a obcí nie je ve ľmi funk čná a 

Bratislave toho ve ľa neprinesie; nie som jej odporcom, ale 

je to trochu prežitá koncepcia. 

 

 Možno tak, ako hovorí pán primátor Ftá čnik, toto 

gesto aj jedného spektra, aj druhého spektra, obnov enie 

nejakej by som povedal ú časti Bratislavy v celoslovenskom 

hnutí miest a obcí, Združenia miest a obcí Slovensk a by 

mohlo za čať poskytova ť šancu na takúto zmenu zákona. Do 

druhého čítania je ešte dos ť času a možno by sa nie čo dalo 

urobi ť.  

 

 Vidíme sami, aj na tej diskusii o parkovnom, že 

vážení, ani predajmi majetku, len zvyšovaním daní, veď aj 

to parkovné je proste akýsi poplatok, ktorý za ťaží strednú 

vrstvu ob čanov Bratislavy, a nebude u všetkých prijatý s 

potleskom; to vám je jasné.  

 

 Ak by sme mali fungova ť bez podpory ve ľkého 

parlamentu, budeme budúci rok tvrdo zvyšova ť dane, ak to 

vôbec bude sta či ť budúci rok, ak to nebude ešte túto 

jese ň.  

 Ja vidím toto ako zaujímavú tému v súvislosti s 

novelizáciou zákona o Bratislave. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som faktickou naozaj plne 

súhlasil s pánom Budajom. A dodal by som iba to, že  aj v 

budúcnosti, ke ď budeme ma ť právomoc, tieto právomoci 

primátor, či už organiza čná štruktúra, či viceprimátori, 

vicestarostovia budú naozaj konsenzom medzi zastupi -

te ľstvom a primátorom. Ur čite to pôjde takouto formou, 

nebude to svojvô ľa. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Uzatváram možnos ť prihlási ť sa do diskusie. 

 

 Dovo ľte mi krátko reagova ť na to čo tu zaznelo. 

 Rád by som vás informoval, že novela zákona o obec nom 

zriadení z apríla 2010 nebol poslanecký návrh, bol to 

vládny návrh. A reagoval na skúseností z 20 rokov 

samosprávy, ktoré sa ukázali na jednej aj druhej st rane.  

 

 V tej novele sa riešila situácia, kedy primátor al ebo 

skôr primátorka nemenovaného mesta neudelila slovo 

poslancovi, nedala hlasova ť o návrhoch, ktoré poslanci 

predložili, čiže riešili sa obojstranné vz ťahy.  

  

 Opa čne, samozrejme poslanci, ktorí riešili 

organiza čnú štruktúru úradu zrušili nielen hovorcu, ale aj 

riadite ľa úradu, lebo však primátor bol z inej politickej 

strany. Takéto nezmysly sa diali v našej samospráve . A 

mali sme nieko ľko desiatok miest, kde mali len jedného 
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zástupcu, ktorého zo zákona ur čil zákon na situáciu, kedy  

primátorovi sa nie čo fyzicky stane a nemôže vykonáva ť 

svoju funkciu. A ten zástupca nebol zvolený. Čo by tá obec 

robila, keby sa tomu primátorovi nie čo stalo?  

 

 Toto boli situácie, na ktoré reagovala novela z 

apríla 2010 a riešila obe strany tej rovnice. Ve ľmi pekne 

prosím, aby ste si ju pozreli. My sme mnohé z nich 

premietli ešte za minulého volebného obdobia do 

rokovacieho poriadku. Odvolával sa na ne pán poslan ec 

Hrčka, ke ď som mu raz nedal slovo. Je to presne novela z 

2010; ak primátor nedá slovo, stráca právo vies ť vedenie 

schôdze a nahradí ho námestník alebo teda poverený 

poslanec.  

 

 Čiže tie skúseností z tých 20 rokov sa zhodnotili a 

veľmi korektne sa snažili nájs ť cestu, aby veci fungovali. 

Aj v našom meste, prosím, okrem toho že nemáme tret ieho 

námestníka, máme mestskú časť kde pán starosta Šramko nemá 

zástupcu, pretože mu ho nezvolili. A nás to netrápi  a 

hovoríme si, však sa ni č nedeje. Tak ako? 

 

 Ja viem, že to má by ť dohoda. A ja som za to, aby to 

bola dohoda. Pre pána poslanca Osuského chcem poved ať, že 

premiér nie je priamo volený ob čan. Premiér teda ako 

predseda najsilnejšej strany je vymenovaný za preds edu 

vlády preto, že vyhrá vo ľby a potom sa nepriamo stane tou 

funkciou. Čiže ten mechanizmus sa nedá celkom porovnáva ť s 

nami.  

 

 Tu je primátor priamo volený, má istú legitimitu. 

Nepodobná situácia je v Česku, kde sa spomedzi poslancov 
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volí primátor. Ten má automaticky vä čšinu, automaticky má 

podporu na iné veci.  

 

 V Taliansku, už som to spomínal, ví ťazný primátor má 

automaticky vä čšinu zo zákona. Čiže my musíme ma ť v zákone 

mechanizmy, ke ď tá dohoda nepríde.   

 

 Čiže my sme si mysleli, že sta čí sa dohodnú ť.  

 A ja sa vám priznám, že som priate ľom dohody.  

 

 To znamená, budem tu dohodu h ľadať napriek tomu že 

táto právomoc, ak príde, považujem ju za kontroverz nú. Sám 

som sa k tomu vyjadroval na ZMOSe v roku 2010, pova žoval 

som to za najspornejšiu vec tej novely, či má alebo nemá 

primátor sám menova ť námestníkov.  

 

 Ja som presved čený, a osobne to poviem nahlas, že to 

má by ť výsledkom politickej dohody so zastupite ľstvom. Je 

to h ľadanie cesty jedného orgánu k druhému, preto ten 

mechanizmus doterajší má svoje racio. Ukázalo sa, ž e 

nefunguje vždy a všade, najmä tam kde mali len jedn ého 

námestníka, jedného zástupcu boli s tým problémy, p reto to 

zákon zmenil.  

 

 Ja si myslím, že je racionálne zmeni ť to aj u nás.  

 

 Napriek tomu avizujem, že sa budem snaži ť o politickú 

dohodu a vôbec ten zákon nepotrebujem na to, aby so m hne ď 

od 1. januára sa snažil vymeni ť svoje námestní čky alebo 

nejaký podobný postup. Vôbec nie. Vôbec nie, považu jem za 

rozumné, aby pravidlá platili rovnako aj pre nás, a j pre 

ostatných.  
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 Ale h ľadať tu politickú dohodu, ktorú si myslím že 

sme na to odkázaní, poslanecký zbor a primátor, ale bo 

naopak. O tú sa budem usilova ť aj na ďalej, napriek tomu že 

sa tie právomoci o nie čo posunú v tejto chvíli smerom ku 

primátorskej funkcii.  

 

 Čiže chcem len zareagova ť na tú citlivú časť, ktorú 

ste tu spomínali.  

 A myslím si, že je to tak. 

 

 Očakávanie pána poslanca Budaja, že sa do tejto 

novely dajú dosta ť nejaké peniaze pre Bratislavu, je 

absolútne nereálne. Ja to nepovažujem za reálne. Sk úšali 

sme to v roku 2009, resp. 2008, mali sme na to dôvo dy, 

boli na to zdôvodnenia. Táto novela sa toho netýka.  

Premieta zákon o obecnom zriadení do zákona o Brati slave. 

 

 Pod ľa mňa je to korektné, že sa to tak deje. Pomôže 

to vyjasneniu a vy číreniu pravidiel. A nemyslím si, že to 

ohrozí naše doterajšie fungovanie ku ktorému sme do speli a 

ktoré sa snažíme zlepši ť postupne jednotlivými krokmi či z 

jednej alebo druhej strany.  

 

 Ja pevne verím, že v tom budeme pokra čova ť aj ke ď 

bude táto novela prijatá. 

 Ve ľmi pekne ďakujem za tú diskusiu. 

 Dám priestor pre návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:   
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 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia - berie na vedomie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa hlasujte o návrhu uznesenia , 

ktorým berieme na vedomie zosúladenie týchto dvoch 

zákonov; zákona o obecnom zriadení a zákona o Brati slave.   

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Devä ť z nich hlasovalo za, nikto nehlasoval proti, 

dvadsiatitraja poslanci sa hlasovania zdržali.  

 Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie k 

tomuto bodu programu a tým sme uzatvorili rokovanie  o ňom. 

 Prejdeme k bodu číslo 65. 

 

 

BOD 65:  

Návrh na zmenu uznesenia č. 549/2012 zo d ňa 26.04.2012 -  

projekt v rámci výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, prosím, keby ste uviedli materiál o čo 

ide. Ten názov je komplikovaný. 

 

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

  Videl som tam, že tam máme súhlasné stanovisko 

mestskej rady a  komisie, tak som myslel že bez úvo dného 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ahá, už viem o čo ide. Múzeum, digitalizácia, treba 

tam spresni ť názov. Pán riadite ľ Hyross tu poctivo sedí, 

takže prosím, verím že nebude v tomto problém, aby sme 

zmenili a upravili názov projektu tak, ako si to vy žadujú 

podmienky výzvy, ktorú vypísalo ministerstvo. Prosí me o 

vašu podporu. 

 

 Ke ďže sa nikto nehlási k tomuto bodu programu môžem 

dať slovo návrhovej komisii. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Ďakujem vám pekne za to uznesenie.  

 

 A ďakujem aj pánovi riadite ľovi múzea, že tak 

zodpovedne a poctivo čakal na tento bod programu. 
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 Ak by som chcel ešte, neviem či je tam pán generálny 

riadite ľ OLO, lebo môžme ís ť na 66, ale ten tu tiež čaká 

od poobedia. Alebo mám pocit, že skôr od rána, bod 67. 

 Ale otvoríme 66, pretože pána Áchimského nevidím 

 

 

 

BOD 66:  

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development, s.r.o. so sídlom Landererova ul. 1, 81 1 09 

Bratislava . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Informácia má dve základné posolstvá smerom k vám.  

Jedno z nich je informácia o tom, že Krajský súd pr ijal 

naše odvolanie vo či rozsudku Okresného súdu, ktorý 

posudzoval to, či zmluva o búraní bola platná, teda resp.  

zmluva o spolupráci s Henbury o zbúraní PKO bola pl atná 

alebo nie.  

 

 A tá druhá časť informácie hovorí o tom, že 

spolo čnos ť Henbury Development neodmieta, resp. skôr by 

som povedal že vidí priestor pre predbežný súhlas s  tým 

riešením, ktoré sme prijali v júni tohto roku, kde 

hovoríme o tom, že by sa tie investi čné aktivity 

spolo čnosti Henbury Development mohli prenies ť do 

priestoru Výskumného ústavu vodného hospodárstva. 

 

 Požiadala nás o oficiálny návrh, ktorý by bol tak 

povediac odobrený aj zo strany Ministerstva životné ho 
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prostredia. K tým rokovaniam došlo teraz pred zhrub a 

týžd ňom a pol.  

 Čiže my sme ten návrh ešte nestihli pripravi ť, ale 

dávame informáciu, že vyzerá, že toto by mohla by ť cesta k 

vyriešeniu problému PKO.  

 

 Potrebujeme ten návrh sformalizova ť z h ľadiska 

situácie, m2, a podobne, ale aj pravidiel kto čo bude v 

tom výsledku plati ť, aby sme sa vedeli dohodnú ť na tom, či 

to riešenie je prijate ľné pre všetky tri zú častnené 

strany; v tomto prípade štát, Henbury Development a  mesto 

Bratislava. 

 To ľko k informácii, ktorú máte predloženú písomne.  

 

 Otváram možnos ť pre vás, aby ste sa vyjadrili.  

 Ke ďže sa do nej prihlásil pán poslanec Hr čka, tak mu 

dávam slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa vás chcel spýta ť, aká 

je situácia s výberom právneho zástupcu vzh ľadom k tomu, 

že vlastne výberové konanie bolo vyhlásené koncom r oka 

2011; teda nemám informáciu o tom, že by v sú časnosti bol 

vybratý. Tak v akom je to stave, lebo nenašiel som to 

nikde v materiáli? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ja som úplne nezachytila; vy ste povedali, že tera z 

prebehli rokovania na Ministerstve životného prostr edia a 

ten výsledok tých? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie. Hovoril som so spolo čnos ťou, a tá nás požiadala 

o predloženie oficiálneho návrhu, ktorý sme my tu i deovo 

schválili v júni, aby sme povedali m2, kto čo bude plati ť, 

čo zostáva, čo bude nahradené novou výstavbou. Proste, aby 

sme presne popísali náš návrh. 

 

 A to nechcem urobi ť bez Ministerstva životného 

prostredia, lebo do toho vkladá budovu, ktorá sa má  

zbúra ť. Časť laboratórií chce ministerstvo zachova ť a 

poveda ť za ministerstvo to ja nemôžem, preto to budem 

konzultova ť aj s pánom ministrom, aby sme ten návrh 

predložili tak, že je s tým ministerstvo stotožnené . To 

som povedal. 

 Prosím pani poslankyni Augustini č vrá ťte slovo. 

 

 

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

 Ak tomu správne rozumiem, takže Ministerstvo 

životného prostredia je naklonené k tej myšlienke a  bude 

kooperova ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Odpovedalo už v júni. To sme tu v júni tu povedali , 

preto sme ten návrh predložili.  

 Podstatné je, že aj developer na to reaguje tak, ž e v 

podstate to neodmieta, vie si to predstavi ť, chce 

podrobností, aby si vedel vyhodnoti ť ekonomiku a vyjadri ť 

sa, že áno beriem.  

 

 A toto bude základ pre mimosúdnu dohodu. Všetky sú dne 

spory by sme tým pádom stiahli. My vo či ním, oni vo či nám 

a išli by sme na reálne riešenie. To je cesta, ktor ou sme 

sa za čali hýba ť. A ja pevne verím, že po nej prídeme k 

výsledku. 

 

 Čo sa týka odpovede na otázku pána poslanca Hr čku, 

komisia, ktorá vyhodnocovala ponuky jednotlivých pr ávnych 

kancelárií, našla jednu neobvyklé nízku ponuku, pož iadala 

o vysvetlenie. A pokia ľ si dobre pamätám, tak ešte nemáme 

odpove ď, resp. budeme v krátkom čase zvoláva ť komisiu, aby 

sa tou odpove ďou, ktorú sme dostali od tejto kancelárie tá 

komisia zaoberala a povedala, či ju vyradí tú spolo čnos ť, 

lebo neakceptuje tie argumenty. Alebo tú cenu akcep tuje a 

budeme pokra čova ť a uznáme ju, že to je tá ví ťazná 

spolo čnos ť. Čiže tam niekde sme.  

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 O tej ponuke za neobvyklé nízku cenu si pamätám, t o 

bolo ešte niekedy v šiestom mesiaci. Teraz je o tri  

mesiace ďalej, teraz preto sa pýtam, akože sú nejaké 

časové limity, kedy my musíme reagova ť, lebo príde mi 
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obdobie 3 mesiacov dostato čne dlhé na to, aby sa 

vysvetlila takáto situácia.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím. Ja neviem kedy sme dostali, možno by mi 

pomohla pani JUDr. Chlebová. Je tam poslanecká komi sia, ja 

som to vyhodnotenie tej sú ťaže zveril do rúk komisie, kde 

väčšinu hlasov majú poslanci, aby mali istotu, že sme 

vybrali správnu spolo čnos ť. Možno v tom bol problém, aby 

sa v letných mesiacoch zišli.  

 

 Ja verím, že to v krátkom čase uzavrieme, pretože 

máme na stole požiadavky, aby sme sa vyjadrili k ďalšej 

časti sporu, ktorý má s nami spolo čnos ť Henbury 

Development, čiže musíme ma ť nástroj akým sa bráni ť, a to 

je právna kancelária. 

 

 Čiže je v našom záujme to rýchlo ukon či ť.  

 Pani námestní čka, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ke ď to všetko 

vyzerá tak dobré a nádejne, že sa dohodneme s inves torom, 

znamená to že získame pozemok pod budovou PKO a bud eme mať 

budovu PKO spä ť v rukách.  

 Možno by stálo na čase si pripravi ť aj nejakú 

alternatívu, že čo ďalej? 
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 Minimálne možno za čať nejakú diskusiu, pretože v 

tejto situácii v akej sa mesto nachádza, by malo v 

dostato čne časovej rezerve bu ď generova ť nejaké zdroje na 

to, aby to PKO bolo zachované, alebo na tú rekonštr ukciu, 

alebo h ľadať partnera, alebo nie čo v tom zmysle, aby sa 

nás potom zima neopýtala, čo sme robili v lete? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Budaj, faktická poznámka. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 V zásade pani námestní čka má pravdu, ale ur čite chápe 

aj to, ja som sa nad tým trápil naozaj v minulosti 

viackrát. Rozprával som s rôznymi ľuďmi. Chápem aj to, že 

kým sme takto zavle čení v tom spore, a ako navonok všetci 

hovoria zo strany toho developera, že to je na dlhé  lakte, 

at ď., tak ťažko teraz oslovova ť nejakého partnera. 

 

 Ja osobne vidím len dve cesty, a asi logicky viac ich 

nie je. Bu ď PKO zrekonštruuje mesto v takom ekonomickom 

režime a bude to zhruba za tie peniaze, ktoré sú vy číslené 

aj v materiáli, ktorý o tom máme, a to je asi pol m ilióna 

Eur. Za tie peniaze sa dá spojazdni ť PKO, aj s uprataním, 

aj s kotol ňou, aj s k ľučkami. Ani to nie je málo. 

 Ale ke ďže PKO nejaké peniaze môže zarába ť, ak by sa 

tam nastavil dobrý ekonomický režim, tak by tie pen iaze 

(gong) ur čite sa vrátili. 
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 Druhá možnos ť je PPP projekt.  

 A ja sa práve k tej možnosti priklá ňam, aby prišlo k 

drahšej rekonštrukcii, elegantnej, absolútne hi-tec h, ale 

tam mesto si nepomôže samo.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Odpovedal si tak trochu aj za m ňa, pretože to vidím 

presne tým istým spôsobom.  

 Ke ďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 Tie odpovede, ktoré sme mohli poskytnú ť okamžite, tak 

sme vám poskytli.  

 Dávam slovo návrhovej komisii, aby sme uzatvorili 

rokovanie o bode 66. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia -  

berie na vedomie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  
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 Otváram rokovanie o bode číslo 67.  

 

 

BOD 67:  

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realiz ovaní 

separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Celý de ň tu trpezlivo čakal pán generálny riadite ľ 

spolo čnosti OLO; predpokladám, že sa nachádza niekde v 

týchto priestoroch a ak bude potrebné, bude vedie ť 

odpoveda ť na vaše otázky. Ja materiál predkladám s tým, že 

tie základné informácie, ktoré sú v ňom uvedené, sved čia o 

tom, že za rok 2011 sa znížil rozsah odpadu, ktorý sme 

dokázali pozbiera ť a zlikvidova ť.  

 

 Na druhej strane sa posilnila zložka separovaného 

zberu, ktorá dosahuje už 25 %, čo si myslím že je 

pozitívny trend. Viem, že sú mestá v Európe, ktoré majú 50 

% separovaného zberu a my sme za čínali na 5 % pred 

nieko ľkými rokmi. Čiže z tohto h ľadiska si myslím, že ten 

trend je pozitívny a darí sa nám separova ť napriek tomu, 

že to ekonomicky nie je vždy jednoduché pre spolo čnos ť 

OLO.  

 

 Čiže tie základné línie v jednotlivých zložkách zber u 

máte uvedené. Viete, že sme v minulom roku uskuto čnili 

kontrolu, akým spôsobom mestské časti používajú finan čné 

prostriedky na riešenie separovaného alebo teda aj 

celkového zberu. Vyhodnotili sme ich, prijali sme u r čité 
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opatrenia. To čo z nich vyplýva je to, že OLU tých 10 %, 

ktoré dostávajú mestské časti chýba. 

 

 Na druhej strane mestské časti plnia ur čité úlohy, 

ktoré by inak splnené neboli, najmä v oblasti likvi dácie 

čiernych skládok a podobne.  

 

 Čiže tá diskusia ešte stále je pred nami. Spolo čnos ť 

z h ľadiska výkonov, ktoré poskytuje dokázala ich 

zabezpe či ť v, povedal by som v rozumnej ekonomickej 

náro čnosti, pretože nové ekonomické vedenie, ktoré 

nastúpilo v minulom roku, dokázalo zefektívni ť fungovanie 

spolo čnosti tak, že je v pozitívnych číslach.  

 

 Čiže z h ľadiska ekonomiky sa OLO správa zodpovedne a 

pripravuje aj projekty na to, ako využi ť napríklad 

odpadové teplo zo spa ľovne efektívnejšie než len na výrobu 

elektriny, ktorej výnos je asi 3 milióny Eur ro čne. Sú 

krajiny, kde sa takýmto teplom kúria byty, pretože to 

teplo inak odchádza do ovzdušia a nemá teda ekonomi cké 

využitie. Na takomto projekte sa dá zarobi ť podstatne 

viac, je predmetom posudzovania orgánov spolo čnosti práve 

v tomto čase. 

 

 Ale nie je to úplne to, čo by sme mali dnes mali 

rokova ť. 

 Dnes hovoríme o tom, o samotnej činnosti, ko ľko 

odpadu a akým spôsobom z h ľadiska jednotlivých segmentov 

dokázalo pozbiera ť OLO a zlikvidova ť prostredníctvom 

spa ľovne, resp. ďalšími spôsobmi likvidácie odpadu. 

 To ľko úvodné slovo k materiálu. 
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 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Šovčík. 

 

 

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

 Pán primátor, ja využívam túto príležitos ť ako 

zástupca mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, pretože 

jediný zberný dvor, ktorý bol na styku s našou mest skou 

časťou na Bazovej bol zrušený. A ako mestská časť sme 

začali pracova ť na novom zbernom dvore, ktorý sa bude 

nachádza ť z časti na súkromnom pozemku, ktorý už máme 

zazmluvnený a z časti na pozemku, ktorý patrí hlavnému 

mestu.  

 

 My už asi pred 3 alebo 4 mesiacmi sme sa obrátili na 

magistrát, kde sme žiadali o zazmluvnenie tohto poz emku, 

aby sme mohli zriadi ť ten zberný dvor, a nemáme žiadnu 

reakciu na to. Je to naozaj ve ľmi dôležité pre nás, aby 

sme ten dok boli schopní a zriadi ť ten zberný dvor, lebo 

sme pripravení a musíme vyrieši ť jedine túto 

administratívnu prekážku.  

 Takže vás touto cestou chcem požiada ť, aby aj 

Staromeš ťania mali možnos ť využíva ť služby zberného dvora.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán vedúci oddelenia, prosím, keby ste si pozna čili 

túto požiadavku pána poslanca Šov číka, ktorý avizuje, že 

Staré Mesto od nás chcelo bu ď nájom alebo zrejme nejaký 

vz ťah k pozemku, ktorý sa týka vybudovania zberného dv ora 

v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.  
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 Ur čite je záujmom aj mesta, aby sa to dostalo na 

rokovanie najbližšieho zastupite ľstva a mohli sme o tom 

rozhodnú ť. Čiže prosím, keby ste sa tomu materiálu 

venovali, pretože je to verejnoprospešný záujem. 

 Pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ste spomínali úspešnos ť 

separovaného zberu. A v tej besede o piatej, ktorá  

nedávno bola, som po čula od vás tiež aj to, že momentálne 

ten separovaný odber vyzerá tak, že to mesto robí z adarmo. 

  Chcem sa opýta ť, či bolo nutné aj na cintoríny 

rozloži ť na separovaný odber papier a plast, kde ani to ľko 

miesta nie je. Teraz tam stoja 3 ve ľké nádoby, jeden na 

plast, jeden na papier a jeden ďalší ve ľký kontajner na 

všetok, ostatok, zmesový odpad. A nevytvára to príj emný 

vzh ľad na cintorínoch.   

 

 Neviem, či tam bude tak ve ľký osoh z toho, že sa tam 

tieto dve na separáciu dávali, tieto dva kontajnery ?  

 Či je to nejaký príkaz alebo nariadenie, lebo mi bol o 

povedané, že áno, že to je zo strany OLO povinné 

separovaný zber na cintorínoch. 

 

 Ja tam nevidím v tom nejako ve ľkú realitu.  

 Zopár ľudí sa nájde, ktorí tam budú separova ť. 

 Ale si myslím, že to je zbyto čné to ľko pe ňazí 

vynaloži ť na tie rozložené kontajnery.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Priznám sa, že som si to ešte nevšimol na 

cintorínoch, že by sme tam mali také nové nádoby. J e to 

zrejme iniciatíva podniku OLO a Marianum, ktorí sa dali 

teraz dokopy, pretože Marianum malo problém s tým, že im 

OLO vyrubilo podstatne vyššie poplatky ako v minulo sti za 

likvidáciu zberu. A separovaný zber, tak ako som na zna čil, 

ma trochu iný ekonomický režim. Možno aj preto pán 

riadite ľ Marianumu k tomuto pristúpil. 

 

 Úprimne poviem, že ak nebudeme separova ť my sami, tak 

akým príkladom budeme pre tých ostatných? 

 

 My sme teraz otvorili ve ľmi úspešnú akciu, ktorá v 

tom materiáli možno nie je spomínaná explicitne. To  je 

snaha zainteresova ť naše deti na základných školách do 

separovaného zberu. To je tá aktivita Olompiáda. Uk ázala 

sa ako ve ľmi zaujímavá, deti sa vlastne zapojili do toho, 

niekde s nadšením.  

 

 Mestská časť Jarovce, ktorá to vyhrala, sa zapojila 

nielen ako škola ale ako celá dedina, tak to poviem , hoci 

je to samozrejme mestská časť.  

 

 A ten názov dedina k ním  ur čite v takejto podobe 

nepatrí, ale stalo sa to vecou aj dospelých. A to p resne 

sme chceli tou akciou dosiahnu ť. Vtiahnu ť prostredníctvom 

detí aj dospelých do separovaného zberu.  
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 Čiže ja len v tomto kontexte rozumiem tomu opatreniu . 

Budem hovori ť s pánom riadite ľom Marianumu, čo ho k tomu 

viedlo. Ale vo všeobecnosti si myslím, že robí rozu mnú 

vec. Rozumnú vec, pretože podiel separovaného zberu  u nás 

aj v ostatných krajinách stúpa a má to svoj zmysel.  

 Takže len to ľko na vysvetlenie pre vás.  

 

 Ak nie sú, prosím, ďalšie otázky k tomuto bodu ani 

pripomienky, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Návrhová komisia má slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia - berie na vedomie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 68. 

 

 

BOD 68:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR  Bratislavy.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Správu predkladá pán hlavný kontrolór, nech sa vám  

páči. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené 

dámy a páni, predkladám vám správu, ktorá pozostáva  z 

troch diel čích kontrol. Dve z nich dopadli ve ľmi 

priaznivo. V jednom prípade na Základnej umeleckej škole 

na Sklenárovej z 11 opatrení boli všetky opatrenia 

splnené. Išlo o opakovanú kontrolu, čiže skon čila 

záznamom. 

 

 V druhom prípade v Domove seniorov na Poloreckého 

ulici. Taktiež z 11 opatrení bolo jedno splnené čiasto čne 

a vyskytlo sa nieko ľko ďalších nových drobných 

nedostatkov, ku ktorým boli prijaté 4 opatrenia, kt oré 

splnia tiež úlohu ktorú teda majú.  

 

 A podstatná teda časť kontroly, teda predkladanej 

správy sa týkala kontroly na pulte centrálnej ochra ny, 

ktorý sa nazýva, v úvodzovkách, "prevádzka". Tam hl avným 

problémom bolo, že títo pracovníci, ktorí tam praco vali 

vlastne neboli zapojení v žiadnych štruktúrach hlav ného 

mesta. Fungovali na základe nejakých, teda dlhé rok y, na 

základe nejakých vlastných predpisov bez toho aby b oli 

akýmkoľvek spôsobom podriadení nejakým vedúcim štruktúram 

v rámci hlavného mesta. Mali vlastný mzdový systém,  ktorý 

sa odlišoval teda od pracovníkov magistrátu, kde sa  

funguje pod ľa Zákonníka práce.  
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 Okrem toho tam mali aj ďalšie pochybenia, ktoré 

súviseli s tým, že vlastne vedúci tejto prevádzky m al 

vlastne kvázi nejakú autonómiu, kde v časoch, kedy sa na 

meste za čalo šetri ť, tak oni nedostali inštrukcie 

oficiálne, ani naozaj nedostávali žiadne usmernenia  

takéhoto typu a postupovali kvázi ako podnikate ľský 

subjekt v štruktúrach hlavného mesta, čo je teda ako úplne 

neprípustné. 

 

 V rámci tejto kontroly, ktorá trvala pomerne dlho,  

som to prerokoval s pánom primátorom, aj s pánom 

riadite ľom magistrátu. Pán riadite ľ magistrátu prijal na 

jeho úrovni opatrenia, ktoré vyriešia všetky tieto 

organiza čné a metodické nedostatky, ktoré ovplyvnili aj 

také diel čie chyby, ktoré tí 6 pracovníci svojim spôsobom 

voči rozpo čtovému hospodáreniu spôsobili. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu 68.  

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:    

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu - berie 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  

 Uzatvorili sme rokovanie o tomto bode.  

 

 

 Teraz máme, prosím, pred sebou nejakých 15, 20 bod ov, 

ktoré keby sme rokovali ve ľmi efektívne, tak zvládneme 

zhruba do ôsmej hodiny. To je môj optimizmus, preto že sú 

to všetko sú ťaže, veci pripravené, prediskutované v 

komisiách.  

 

 Ak budete ma ť samozrejme otázky, my vám ich ve ľmi 

radi zodpovieme, ale sú to vä čšinou návrhy, ktoré 

prinášajú mestu peniaze, pretože sa snažia zhodnoti ť náš 

majetok a nejakým spôsobom získa ť do rozpo čtu zdroje.  

 

 Potom by sme si urobili prestávku, máme pripravenú  

šťavnatú bagetku, ktorou sa snažíme vyplni ť to, že sme si 

mysleli že už nebudeme ve čer rokova ť, ale predsa len teda 

rokujeme. 

 

 A potom bude nasledova ť bod interpelácie a rôzne; to 

bude pre vytrvalcov. 

 

 Takže navrhujem takýto postup, aby sme sa teraz ve ľmi 

rýchlo snažili prerokova ť body 70 až 90.  



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

628  

 Nevidím v nich ja osobne žiadny problém, ani vy st e 

ho neavizovali.  

 Ak budete ma ť otázky, prosím, neváhajte ich položi ť, 

ale mohlo by to ís ť ve ľmi, ve ľmi efektívne z h ľadiska 

samotného rokovania. 

 

 

BOD 69:  

Návrh na schválenie výstavby dvoch 2 - podlažných s tavieb 

na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 13699, k. ú. 

Nové Mesto, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 10 v 

Bratislave, pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so 

sídlom v Bratislave. 

 (V y p u s t e n ý  z programu.) 

 Bod 70. 

 

 

BOD 70:  

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zria dení 

vecného bremena na časť pozemku parc. č. 2848/4 v k. ú. 

Petržalka - umiestnenie objektu 10 Energoblok.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, úvodné slovo. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

629  

 To znamená, že nemáme problém. Je tu zhoda mestske j 

rady, at ď., ten mechanizmus už poznáte. 

 

 Otváram diskusiu k bodu 70. 

 Nemám žiadne prihlášky. 

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť pod ľa písomne predloženého návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 70. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie. 

 Bod číslo 71. 

 

 

 

BOD 71:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondr eja 

Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto,  parc. 

č. 15141/21 na poskytovanie služieb rýchleho ob čerstvenia.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu 71. 

 Nehlási sa do nej žiadny poslanec.  

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod 72. 
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BOD 72:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondr eja 

Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto,  parc. 

č. 15142/1 na obchodné priestory - pokladne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tiež bez úvodného slova. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram priestor pre vás. 

 Nik sa nehlási do diskusie. 

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 
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 Tridsa ť za, nikto proti, jeden sa nezdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 73. 

 

 

 

BOD 73:  

Návrh na schválenie vybratého ú častníka priameho predaja 

pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7938/32, 

Mýtna ulica.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento bod tu už bol na mestskom 

zastupite ľstve v máji. Bol schválený predaj formou 

priameho predaja a bola doru čená  jedna cenová ponuka od 

firmy ENERGICO. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Cenovú ponuku máte predloženú v materiáli a my vám  

navrhujeme, aby ste schválili toho ú častníka, ktorý sa 

prihlásil a chce tento majetok získa ť. 

 Otváram diskusiu poslancov.  

 Nikto sa neprihlásil. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  
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Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ešte návrhová komisia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ježiš, prepá čte, už som sa ponáh ľal. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Som sa tak zapozeral na ten obrázok, pani 

predsední čka na vás som nedohliadol.  

 Návrhová komisia uviedla návrh. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Prepá čte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 74. 

 

 

BOD 74:  

Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnej verejnej 

súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mes to, 

parc. č. 681/1, Zámocká - Staromestská ul . 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem. Toto bolo tiež už na májovom zastupite ľstve. 

Bol schválený predaj formou výberu elektronickou au kciou, 

bol dodaný jeden sú ťažný návrh za kúpnu cenu 597,- Eur. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ktorý vám predkladáme na schválenie.  

 Takže prosím, otváram diskusiu. 

 Ke ďže sa nik do nej neprihlásil; návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 75. 
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BOD 75:  

Návrh na schválenie vybratého ú častníka obchodnej verejnej 

súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, pa rc. 

č. 327/10, Hadia cesta.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál ste dostali iba v čera v tých podkladoch, 

ktoré boli na stôl, pretože sú ťaž bola iba celkom nedávno. 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. K tomuto materiálu iba krátku informáciu. 

 V podmienkach bola požadovaná minimálna cena 51.00 0 a 

cez jej aukciu sa nám podarilo zvýši ť cenu o 32 % na 

takmer 71.000. Takže predkladáme na schválenie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Ke ďže sa nikto neprihlásil, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 A prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:   
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 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

 

BOD 76:  

Návrh na schválenie ví ťazného návrhu obchodnej verejnej 

súťaže na dlhodobý nájom nehnute ľností v Bratislave, v k. 

ú. Nové Mesto, a to pozemkov 11280/1, parc. č. 11280/34, 

parc. č. 11280/35, parc. č. 11280/46, parc. č. 11280/48, 

parc. č.11280/54, parc. č. 11280/55, parc. č. 11208/56 a 

parc. č. 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. 

č. 11280/46 a 11280/57 spolo čnosti Národné tenisové 

centrum, a.s., so sídlom v Bratislave. 

 (Bod  s t i a h n u t ý   z programu.) 

  

 

 

BOD 77:   

Návrh na vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytového priestoru na prízemí objektu na 

Laurinskej ul. č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Chcel by som poprosi ť, aby k tomuto bolo vysvetlené 

trochu histórie o čom boli tie predchádzajúce tri kolá. A 

teda, že či tam bola naozaj taká vysoká cena, že sa do 

toho nikto neprihlásil, alebo že či bolo zrušené? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýta ť, že aká je 

filozofia, že ko ľkokrát sa budeme pokúša ť o jeden objekt 

preda ť 5-krát, 10-krát? 

 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

638  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 My sa pokúšame ho prenaja ť; my sa ho pokúšame 

prenaja ť. 

 

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

 Prenaja ť v tomto prípade. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ke ď ho nemáme prenajatý, nemáme z neho ni č. Robíme 

presne to, čo požadoval pán poslanec Nesrovnal, ke ď sme 

využívali svoj majetok, nezbavovali sa ho, a neviem e 

získa ť nájomcu. Mrzí ma to, ale je to tak.  

 

 Tie podmienky, pán poslanec, sú napísané v materiá li, 

kedy boli aké kolá, všetko tam máte uvedené aj s ce nami. 

 

 Takže prosím, keby ste si pozreli materiál. Nebude m 

to ja teraz číta ť pre poslancov, lebo všetci to majú 

pozreté. Takže odporú čam aj vám, aby ste si to pre čítali. 

 

 Ke ďže nemám ďalšie otázky, prosím, prezentujte sa. 

Nie, ešte sme tam neprišli. 

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Bod číslo 78. 

 

 

 

BOD 78:  

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

Petržalka, parc. č. 5794/24, Kop čianska ulica, formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Predkladám na schválenie bez úvodného slova . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, ak sa chcete vyjadri ť, tak teraz.   

 Nikto sa nehlási. 

 Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

Predsedajúc:  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 hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Bod číslo 79. 

 

 

 

BOD 79:  

Návrh na predaj nehnute ľností - pozemku a dielov z 

pozemkov v k. ú. Staré Mesto za ú čelom majetkovoprávneho 

vysporiadania vlastníckych vz ťahov k pozemkom nachádza-

júcim sa v areáli Úradu vlády SR.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál uvádzame bez úvodného slova.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže tiež sme našli zhodu v tejto otázke.  

 Nech sa pá či, ak sa chcete vyjadri ť tak máte 

priestor.  

 Nik sa k tomu nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Bod číslo 80. 

 

 

 

BOD 80:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devíns ka Nová 

Ves, parc. č. 2252/47 v podiele 1/2 a parc. č. 2245/51 v 

celosti, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štá tny 

podnik, so sídlom v Banskej Štiavnici.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál tiež predkladám bez úvodného  

slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či priestor pre vaše vyjadrenia. 

 Ke ďže sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 81. 

 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

643  

 

BOD 81:  

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1095/2010 

zo d ňa 30.09.2010 - BKIS - ZUŠ Kowalského.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vidím, že nám to robíte naozaj jednoduché. 

 81; otváram diskusiu. 

 Nikto sa nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťdva prítomných poslancov.  

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 82. 

 

 

 

BOD 82:  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 571/1997 zo d ňa 26.6.1997 

v znení uznesenia č. 675/2001 zo d ňa 11.10.2001 - Hudobný 

klub METRO.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Vzh ľadom k tomu, že na finan čnej komisii 

toto uznesenie nebolo prijaté, v podstate ide o 

zapo čítanie vložených investícií myslím vo výške 140.000 , 

chceli by sme poprosi ť, akože je to Hudobný klub myslím 

METRO, a chceli by si v podstate tieto investície 

zapo číta ť s nájomným.  

 Predkladám na schválenie alebo na diskusiu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Ke ďže to neprešlo na finan čnej komisii, ja som 

komunikoval s pánom Petrom Lipom, ktorý je vlastne takým 

duchovným otcom toho Hudobného klubu METRO. Pán Lip a je 

tuná, požiadal o vystúpenie, ale predtým než budem žiada ť 

váš súhlas s jeho vystúpením, sú tu dve prihlášky z  radov 

poslancov; pán poslanec Greksa, po ňom pán poslanec Budaj. 

 

 

Marian   G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja som tiež členom finan čnej 

komisie a vtedy som sa rozhodoval pod, vlastne pod ľa 

informácie, kde vlastne sme sa dozvedeli, že nejaký  

ved ľajší objekt, alebo subjekt, alebo objekt sa tam 

staval. A niekto nie čo pochybil a preto vlastne tá voda sa 

dostala do priestorov toho klubu. A preto sme rozpr ávali o 

tom, že pre čo by mesto malo vlastne znáša ť tieto náklady?  

 A pre čo nedáme znáša ť tieto náklady tomu, kto to 

zaprí činil? 

 Ale medzitým som sa dozvedel, že to nebolo tak ako  

sme sa dozvedeli, ale proste že tam naozaj spodná v oda 

proste jednoducho je a te čie.  

 

 Čiže ja osobne, neviem teda ako ostatní členovia 

finan čnej komisie, ale ja osobne mením svoj názor, a ja 

podporujem tento návrh. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pán poslanec.  

 Slovo má pán poslanec Budaj.  
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. V tom informa čnom materiáli je aj list 

prenajímate ľa pána Lipu, kde upozor ňuje, že od 12. 10. 

2005, čiže skoro 7 rokov neobdržali žiadnu korešpondenciu.  

To sa mi zdá až neuverite ľné, pretože nájomné naozaj 

súvisí s udržiavaním priestoru. To je jedna otázka na pána 

riadite ľa. Možno ju nevie v tejto chvíli odpoveda ť, ale čo 

viedlo doterajšie korky vedenia mesta, nemyslím len  tohto 

vedenia, pretože to je od roku 2005. Čiže to je ve ľmi dlhá 

doba. Či naozaj neprišlo k žiadnej korešpondencii, to mi 

pripadá až neuverite ľné. 

 

 Druhá poznámka je, že ja by som to videl rozdelené  na 

dve témy. V jednej oblasti by chcel zatepli ť ten priestor 

prenajímate ľ a v druhej chce odstráni ť závadu.  

 

 Čiže to by chcelo ma ť informáciu od sú časného 

vedenia, či tam tú závadu preskúmali, kto je za ňu 

zodpovedný. Či je to skuto čne výstavba ved ľajšieho 

Business Centra, aké právne kroky na odškodnenie me sta je 

treba podniknú ť, aby sme sa domohli svojho práva, aby pri 

výstavbe ak tam došlo k prasklinám, aby sme dostali  za to 

odškodné.  

  

 To, samozrejme, neovplyv ňuje to, že ako 

prenajímatelia máme povinnos ť prenajíma ť vec v takom 

stave, minimálne v takom stave ako ju prevzal 

prenajímate ľ, ktorý pravda si odpisuje nájomné za ďalšie 

úpravy, ale tie by nemali súvisie ť, samozrejme, so 

základom, čiže so statikou a hydroizoláciami.  

 To zateplenie, to je už trošku iná otázka. 
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 Isteže asi vedel, že tie priestory sú podzemné, že  sú 

betónové z ve ľkej časti a či to mesto má zatep ľova ť alebo 

nemá zatep ľova ť, a potom teda ako by sa to malo prejavi ť v 

nájomnom táto investícia. To by som videl, že ur čite pán 

riadite ľ magistrátu ešte by s prenajímate ľom predis-

kutoval. Lebo ak máme do toho investova ť peniaze, mohlo by 

sa to potom prejavi ť zase v cene nájmu.   

 

 A tretiu, ktorá ale nesúvisí so samotným meritom t ej 

poruchy. 

 Som ve ľmi rád, že je tu pán Lipa, lebo mám v tom taký 

zmätok. Ja do toho klubu teda nechodím, hoci som ve ľký 

obdivovate ľ džezu a špeciálne aj tohto interpreta a 

autora, akým je pán Lipa, ktorého si ve ľmi vážim.  

 

 Ale, je to verejný klub?  

 Lebo moja kolegy ňa pani Černá mi povedala, že ona sa 

tam bola pozrie ť a že ju nevpustili, lebo nemala, nebola 

členkou uzavretej spolo čnosti.  

 Trošku inak by som sa na to pozeral, keby namiesto  

služby verejnosti, ktorú by sme týmto dávali, by to  bolo 

pred verejnos ťou uzavreté. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Všetko, pán poslanec? 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán hlavný 

kontrolór. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Rád by som doplnil otázku pána Budaja oh ľadne 

korešpondencie. My sme nedávno kontrolovali zmluvu medzi 

METROM a hlavným mestom. Boli tam nejaké nezrovnalo stí, 

ktoré ale práve boli písomne zo strany Metra vysvet lené a 

už sú k dnešnému d ňu aj upravené v ú čtovníctve hlavného 

mesta s tým, že Metro práve vysvetlilo ekonomickú 

situáciu. A pamätám si, že myslím ku koncu minulého  roka 

došlo ku kone čnému zú čtovaniu predchádzajúcich investícií, 

ktoré Metro vykonalo.  

 

 To znamená, že v sú časnosti už pravdepodobne teda 

prebiehajú prvé platby nájomného od zapo čatia spolupráce s 

týmto hudobným klubom. A tým pádom nejaká komunikác ia 

ur čite prebiehala medzi mestom a nimi. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 To bola faktická a vy ste sa prihlásili aj na riad ne 

vystúpenie. Možno to bolo omylom. Ja som to tak 

registroval, že asi nechcete dvakrát vystúpi ť.  
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 Ak dovolíte, požiadam vás o súhlas, aby mohol 

vystúpi ť pán Peter Lipa, ktorý by odpovedal na otázky, 

ktoré tu zazneli, najmä na jeho adresu. 

 

 Takže prosím, zdvihnutím ruky vyslovte súhlas, pok ia ľ 

súhlasíte s tým, aby vystúpil v našej diskusii.   

 (Hlasovanie.) 

 Myslím, že je to ve ľmi jasné.  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Čiže poslanci súhlasia.  

 Pán Lipa, pozývam vás k mikrofónu. Máte priestor n a 

3-minútové vystúpenie, také sú pravidlá nášho rokov acieho 

poriadku. 

 Nech sa pá či, tu po mojej ľavej ruke je mikrofón. 

 Máte priestor, nech sa pá či. 

 

 

OBČAN: Peter  L i p a - Hudobný klub METRO: 

 Ďakujem za povolenie vystúpenia a pozdravujem vás 

všetkých, a chcem trošku vysvetli ť nejaké súvislostí, 

ktoré zrejme nepoznáte.  

 Ja som konate ľom s.r.o. METRO, ktoré je 

prenajímate ľom priestoru. Sprevádzkovali sme to pred 12 

rokmi. Odvtedy vyrástli na dvoch rohoch oproti dve nové 

budovy, ktoré dokonale zmenili režim spodnej vody v  celom 

priestore Suchého mýta. Takže tým pádom nastali nov é 

situácie, ktoré sa samozrejme prejavili aj tam.  

 To je prvá vec, že je tam spodná voda. 

 

 A potom je tam voda, ktorá preniká, lebo v čase ke ď 

sme to rekonštruovali, tak neboli známe technológie , ktoré 
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by dokázali zabráni ť vrchnej vode tak, aby to nepreniklo. 

Čiže my sme to len odviedli na boky. Dnes je situáci a iná. 

 

 To by chcelo vtedy otvori ť cestu, a to sa samozrejme     

nedalo, tá investícia bola ve ľká. 

 

 Čiže toto je dôvod pre čo dnes je ten Hudobný klub 

METRO v takom stave v akom je, a pre čo teda to žiadame.  

 To je to podstatné. 

 

 Na otázky pána Budaja chcem odpoveda ť: 

 Je to otvorené, je to verejný klub, tam ni č iné 

neprichádza do úvahy. Jedine, že bola uzavretá spol očnos ť, 

to je možné, že mal klub nejakú rezerváciu. Vtedy b y som 

pochopil také nie čo, že sa to stalo; mne to pani Černá 

tiež samozrejme povedala, ja som s ňou o tom rozprával. 

Takže to je jedna. 

 

 Nejedná sa o žiadne zateplenie. To je nejaký 

nedostatok v terminológii, pretože dole sa nedá ni č 

zatep ľova ť. Zatep ľujú sa objekty, ktoré sú hore nad zemou, 

to je pod zemou. Tam už teplejšie sa nedá, len kúre ním sa 

dá vytvori ť teplo. Žiadnym iným zateplením. 

 

 Zrejme je nedostatok v dokumentácii, to znamená mo žno 

je nejaká terminologická chyba. 

 

 No, a toto sú dôvody, pri ktorých chcem poveda ť, že 

vás teda prosím, aby ste to schválili, aby ste nám to 

zapo čítali. Chceme investova ť do toho, je tam rozpo čet na 

140.000. Prosím, zvážte, či môžete.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za toto vystúpenie.  

 Pýtam sa, či sa ešte niekto chce vyjadri ť? 

 Pán poslanec Budaj faktickou poznámkou. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:    

 No, nevzniklo to nedorozumením, pán Lipa, lebo ja som 

len sa opieral o to, čo ste priložili sem. Hudobný klub 

Metro predložil posúdenie stavu vlhkostného, at ď.  

 A tu je aj rozpo čet a daný stav poškodení: 

2.1/ Realizácia plnohodnotnej hydroizolácie z vnúto rnej  

     strany 

2.2/ Realizácia zateplenie hornej časti stien a celého 

     tramového stropu z vnútornej strany. 

 

 Takže za to som si myslel, že by som o čakával od 

riadite ľa magistrátu, aby povedal, že či tam boli teda 

pracovníci, aby si vyjasnili, ako dosta ť, kto proste nám 

garantuje že je to všetko v poriadku a dostaneme te n klub 

do prenajímate ľného stavu. A ako čo je zateplenie, čo je 

voda, čo spôsobil niekto iný. Alebo, ak to nespôsobil, tak  

je to naša povinnos ť to da ť do poriadku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, bu ď vy alebo pán vedúci oddelenia, vy 

by ste mali zareagova ť, nech sa pá či.  
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Mgr. Rastislav  G a j a r s k ý, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Po konzultácii s kolegami mi hovoria, že 

prebehla komunikácia, prebehlo aj prešetrenie na mi este,  

takže by malo by ť všetko v poriadku čo sa týka tej 

terminológie. Ja viem, že niekedy sa to zateplenie 

používa, jak je tu spomenuté na vylú čenie kondenzácie na 

vnútornom povrchu. Taká terminológia mi je blízka. Viem, 

že sa to používa na že to navádza k nejakému zatepl eniu, 

ale je to vyložene k tej kondenzácii. Viem, že sa t o 

používa iba pri, no klasicky pri podzemných priesto roch. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže ur čité vysvetlenie sme podali.  

 Pán poslanec Budaj predsa len ešte chce doplni ť.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ve ľmi sa ospravedl ňujem, je ve ľa hodín, ale naozaj by 

som čakal takéto veci, že bu ď sa riešia operatívne, alebo 

ak sú to náklady, tak nežiadam o ne prenajímate ľa.  

 Ale pán riadite ľ, to je náš priestor, my ho chceme 

prenajíma ť, a ak máme ho, máme v ňom poruchu, prenajímate ľ 

na to upozornil a tým žiadate ľom o výdaje by mal by ť 

magistrát, aj tým realizovate ľom tých výdajov.  

 A toto je náš priestor, my zodpovedáme za jeho 

suchos ť alebo kondenzáciu pary. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, za normálnej situácie ur čite máš 

pravdu, ale kde máme zobra ť my 147?  

 Tá konštrukcia je postavená na tom, že to urobia o ni 

a odpo čítajú si to. To je celé. 

 

 My, keby sme mali tie peniaze, správny hospodár by  

urobil presne to čo si povedal. Len by musel ma ť peniaze. 

Ten hospodár čo nemá peniaze povie: No, tak tam budete vo 

vode, však teda dobre. 

 

 Ja si myslím, že ten materiál je tu predložený pre to, 

aby sme našli riešenie pre klub, ktorý plní funkciu  vo 

vz ťahu k hudobnej verejnosti Bratislavy. A nemáme lepš ie. 

Keby sme mali to lepšie, to by bolo tých 147, ktoré  do tej 

rekonštrukcie investujeme my sami. Ur čite máš pravdu, pán 

poslanec.  

 Ale, ke ďže ich nemáme, zvolili sme toto riešenie a s 

ním sa uchádzame o vašu podporu.  

 

 Ke ďže sa nikto ďalší nehlási, prosím, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 Poprosím pani predsední čku návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto uznesení  

tak, ako ho máte predložené v materiáli.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťšes ť z nich hlasovalo za, nikto proti, šiesti 

sa hlasovania zdržali. 

  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie a 

uzatvorili bod 82. 

 Bod číslo 83. 

 

 

 

BOD 83:   

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo d ňa 27.5.2010 v znení 

uznesenia č. 1201/2010 zo d ňa 4.11.2010, uznesenia č. 

55/2011 zo d ňa 31.3.2011 a uznesenia č. 387/2011 zo d ňa 

24.11.2011 - Lepší svet, n.o., rekonštrukcia nebyto vého 

priestoru na Jurigovom nám. 1.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 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 Bratislav y 

 Je to pred ĺženie termínu, dokedy sa má tá rekon-

štrukcia uskuto čni ť. Miesto 2012 sa navrhuje 2013. Asi 

nemáme lepšie riešenie. 

 Ak sa chcete vyjadri ť, prosím vyjadríte. 

 Prosím, pán poslanec Fiala, prihlásený do diskusie ; 

nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. M ňa prekvapuje to množstvo zmien v 

uznesení, ktoré tu je. A za seba hovorím, že to pos ledné 

pred ĺženie, ktoré pre túto organizáciu, ktorá uznávam ro bí 

veľmi dobrú činnos ť, ale mali by si zváži ť. Náš kolega 

upozor ňoval už ke ď to bolo prvý raz, že nie celkom 

dôveruje v to, či sa im podarí naplni ť ten zámer. Ukazuje 

sa, že je to naozaj tak. Je tam množstvo zmien. 

 

 Posledný krát hlasujem za, na budúce už nebudem 

súhlasi ť, aby sme s touto organizáciou nejako predlžovali 

alebo menili zmluvu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, aj ja mám podobný pocit a budem to 

tlmo či ť pánovi riadite ľovi Lepšieho sveta. 

 Prosím pani námestní čku Nagyovú Džerengovú, nech sa 

páči. 
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Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Tú budovu ve ľmi dobre 

poznám. Ja chcem iba upozorni ť na jeden fakt, že my tam 

máme knižnicu našej mestskej časti, ktorá tým zna čne trpí; 

sú popraskané okná. Ke ď sme žiadali, aby ich mesto; ešte v 

tom čase som bola v Karlovke, vymenilo, nie sú na to 

peniaze. Je to životu nebezpe čné pre deti sa hýba ť a 

platíme vysoké nájomné.  

 

 Ja iba avizujem, že si vyžiadam tú zmluvu a skúsim  

nejakým spôsobom vzh ľadom na tie s ťažené podmienky, lebo 

je to tam uzavretá, naozaj fungujú za hluku, špiny a 

prachu, nejakým spôsobom prehodnoti ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte pán poslanec Len č k tejto téme. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Mrzí ma to, ale musí m 

konštatova ť ako nejako prišlo na moje slová, alebo 

prichádza. Ja som si dovolil to spochybni ť ešte na 

začiatku, lebo som to považoval za príliš ve ľké sústo pre 

túto organizáciu.  

 Vtedy sa pán primátor Ďurkovský skoro urazil, že čo 

mám proti postihnutým de ťom, proti Lepšiemu svetu, alebo, 

no, to je jedno.  
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 Mrzí ma to, ja už som vtedy na to upozor ňoval, že je 

to finan čne ve ľmi náro čný objekt, proste mramor, a tieto 

záležitostí. 

 Ja im držím palce, aby sa z toho nejakým spôsobom 

dostali. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že ste vyjadrili vlastne podobný pocit, ak o 

pán poslanec Fiala. Držíme im palce, ale už by sme boli 

radi, keby sa to nejakým spôsobom ukon čilo úspešne tá 

rekonštrukcia, pretože by to prospelo aj mestskej časti, 

aj nám, a ur čite aj Lepšiemu svetu. 

 Ke ďže nemám ďalšie prihlášky do diskusie, dávam slovo 

návrhovej komisii; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 84. 

 

 

 

BOD 84:  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 95/2011 zo d ňa 28.4.2011 -  

Prvosienková cesta, družstvo.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa nikto nehlási.  

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 85. 

 

 

 

BOD 85:  

Návrh na odpísanie poh ľadávok v sume 4 986,65 €.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Bez úvodného slova takisto.  

 

 

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

          primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Žiadate ľom sú Mestské lesy. 

 Pýtam sa, či sa niekto chce vyjadri ť? 

 Ak nie, dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťštyri za, nikto proti, štyria sa zdržali.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 86. 

 

 

 

BOD 86:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 094,07 €.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem. Ide o sankcie za oneskorené platby 

nájomného.  

 Celkovo navrhujeme odpusti ť dlh v celkovej výške 80 % 

z celkového dlhu. Ten celkový dlh je nad 11.000.  

 V podstate ja som z princípu proti takémuto 

odpúš ťaniu dlhu v takýchto prípadoch, ale ide o, pokia ľ 

ste si to čítali, ide o pani kaderní čku, ktorá vykonáva, 

teda je odkázaná na to, aby bola fyzicky v poriadku , aby 

mohla vykonáva ť svoju prácu a utrpela dos ť vážny úraz. 
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 Tak sme pristúpili k tomu, že časť toho dlhu 80 % by 

sme odpustili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. 

 Otváram priestor pre vás.  

 Nikto sa neprihlásil. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťšes ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 87. 

 

 

 

BOD 87:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 383,39 €.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem. Tento materiál skúsim bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je tam 100 % a tie dôvody sú uvedené v materiáli, 

pre čo sme tam volili takúto cestu. Ak sa chce niekto 

vyjadri ť, nech sa pá či. 

 Nie je tomu tak. 

 Prosím, návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ť za, nikto proti, sedem sa zdržalo hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Bod číslo 88. 
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BOD 88:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 42, Medzilaborecká 

8, Trnavská cesta 62, Kladnianska 1, Klincová 1, 3,  5, 7, 

Mierova 38, Mileti čova 36, Záhradnícka 85, 87, 

Svätoplukova 45, Budovate ľská 11, 13, 15, 17, Ni ťová 1, 

Budovate ľská 1, 3, 5, 7, Pári čkova 3, Krížna 64, Košická 

39, 45, Martin čekova 16, Čiližská 24, Bieloruská 46, 

Estónska 50, Riazanská 16, Ra čianska 63, Sibírska 33, 35, 

37, Horná 5, Tbiliská 29, Púpavová 10, Púpavová 2, 4, 

Majerníkova 34/A, Hlavá čikova 35, Púpavová 30A, Landanova 

36, Wolkrova 37, Wolkrova 35, Šev čenkova 10, Lenardova 16, 

Vavilovova 20, Pe čnianska 21, Kop čianska 82, Romanova 19, 

Haanova 44, Znievska 11, Holí čska 7, vlastníkom bytov a 

nebytových priestorov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladáme tradi čne bez úvodného slova. Sú 

to tie veci, ktoré vždy rokujeme na záver. 

 Prosím, otváram diskusiu k 88. 

 Nie sú prihlášky; prosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 89. 

 

 

 

BOD 89:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 144/2007 zo d ňa 

31.05.2007, č. 297/2011 zo d ňa 29.09.2011.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bod 89 má podobný osud, bez úvodného slova, pretož e 

ide o zmenu uznesenia vo vz ťahu k prevodu majetku. 

 Prosím, ak sa chce niekto vyjadri ť, nech sa pá či. 

 Nie je tomu tak.  

 Prosím, návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie aj k bodu 89 . 

 Bod 90, posledný pred prestávkou. 

 

 

 

BOD 90:  

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Informáciu vám predkladáme štandardne písomne. 

 A je tu priestor pre vás, aby ste sa k odpovediam,  

ktoré ste dostali, prípadne vyjadrili.  

 Vidím prihlášku do diskusie od pána poslanca Hr čku. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýta ť, práve že je to 

asi mesiac a nejakých 7 alebo 8 dní a nedostal som odpove ď 

na svoju interpeláciu.  

 Ja viem, že ako nie je to až o to ľko, ale tá 

interpelácia sa týkala práve materiálov, ktoré som žiadal 

nejakým spôsobom na zastupite ľstvo.  

 Preto sa chcem spýta ť, čo s tým? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hovoríte o tých znaleckých posudkoch? 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Áno.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Písal som vám takú škaredú odpove ď, podpisoval som ju 

včera ve čer. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Nedostal som ju. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 V čera ve čer, ospravedl ňujem sa, pán poslanec. 

 Čiže dostanete ju pravdepodobne zajtra, alebo 

najneskôr v pondelok. Píšem vám, že máme s tým prob lém. 

Ale pre čítate si to a ur čite poviete na to svoj názor. 

Možno predložíte nejaký návrh uznesenia, alebo na z áklade 

vašej žiadosti by to pre nás znamenalo ve ľké technické 

náklady, aby sme sa do toho pustili.  

 

 Ak to schváli zastupite ľstvo a povie, že na to uvo ľní 

peniaze, my samozrejme, budeme to rešpektova ť. A možno 

prijmeme zamestnanca, alebo vymyslíme nejaký efektí vny 
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scaner. Len avizujem, že som podpisoval tú odpove ď, ak 

myslíte tú s tými znaleckými posudkami. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 A len ja som na májovom zastupite ľstve, apríl, máj, 

jún som si to chodil foti ť. Vy ste sám povedali, povedal 

som vám, že dobre, spätne nechcem robi ť problémy. Ale som 

vás požiadal, pre vás predsa nemôže by ť problém, požiada ť 

znalca, aby vám to dal aj digitálnej forme.  

 

 Preto som si myslel, že už od mája pri objednávkac h, 

keď zadáte prosím znalecký posudok aj v digitálnej for me, 

nemáte absolútne žiadnu prácu. Ni č. Ten znalec vám to dá, 

on to má v digitálnej forme. Ušetríte si robotu, uš etríte 

robotu komuko ľvek inému. Len mi to príde, za 4 mesiace 

jednoduchá vec a týkalo sa to najmä nových znalecký ch 

posudkov. Je to len o; zase chcení. Ke ď chcem, napíšem tam 

o podmienke v objednávke o jedno slovo naviac. Ke ď 

nechcem, môžeme sa tu na ťahova ť a úplne zbyto čne. 

 

 Vôbec mi nejde o to, aby mesto zamestnávalo nejaké ho 

nového zamestnanca. Ide mi o to, myslím, že je to 

jednoducho prístupné; sta čí chcie ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Budeme sa snaži ť chcie ť.  
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 Takže tu odpove ď berte tak, ako ju dostanete, lebo 

som ju v čera podpisoval. A tiež som sa chví ľu nad ňou 

zastavil, či to v takejto podobe posla ť.  

 

 Ale to, čo ste povedali, má logiku.  

 

 Zhodnotíme to s pánom vedúcim a budeme h ľadať cestu k 

tomu, aby sme to vedeli urobi ť.  

 Ale bez tej dodato čnej práce pre zastupite ľstvo.  

 

 Ke ďže nikto iný nechce diskutova ť k bodu číslo 90, 

dám slovo návrhovej komisii, aby nám predniesla náv rh na 

hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:    

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia - berie na vedomie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení k bod u 

číslo 90. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných.  

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, piati sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

90. 
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 Je tu teraz pripravená tá bagetová prestávka a po nej 

interpelácie a rôzne. Môžme? 

 

 Čiže 10 minút dáme na bagetku?   

 Takže je 20.06; celkom sme to stihli do tej 

dvadsiatej. 

 Takže 20.20 h budeme pokra čova ť.  

 20.20. 

 

 (Prestávka od 20.06 h do 20.20 h. Po nej: 

 

 

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

       primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Volám vás spä ť do rokovacej sály, pretože máme pred 

sebou bod interpelácie, ktorý je priestorom pre vás , aby 

ste mohli klás ť kvalifikované otázky primátorovi, 

riadite ľovi magistrátu vo vz ťahu k veciam, ktoré sa týkajú 

výkonu ich činnosti; tak to hovorí rokovací poriadok. 

 

 Čiže je to bod, v ktorom hlavné slovo majú poslanci.   

 

 A my odpovedáme vtedy, ke ď môžme poda ť priamu odpove ď 

interpelujúcemu. 

 

 A inak sme povinní odpoveda ť písomne, takže ten 

mechanizmus, predpokladám, poznáte.  

 

 Otváram teda rokovanie o bode 91.  
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        Druhý de ň zasadnutia MsZ 27. septembra 2012  

 

                   

Začiatok: 8.30 h 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, želám vám 

dobré ráno. Je 8.30. 

 Rád by som ocenil všetkých tých, ktorí prišli na čas a 

sú už zaprezentovaní, pretože tak sme sa dohodli, ž e 

budeme dnes za čína ť o 8.30, takže vám želám príjemné dobré 

ráno. Ale, ke ďže nás ešte nie je dos ť, tak budeme musie ť 

ešte chví ľu po čkať. Ďakujem pekne. 

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dám  

takú cvi čnú prezentáciu, aby sme si zaznamenali, že kto 

boli tí zodpovední, ktorí prišli ráno.  

 Takže názov je síce o koncepcii narábania s 

pamätníkmi, lebo to máme pripravené ako najbližší b od 

programu.   

 Ale ja by som rád zaznamenal to, že ste vzorne pri šli 

a splnili ste tú pozvánku, ktorú sme si v čera spolo čne 

dohodli, že pokra čujeme o 8.30. 

 

 Takže, ak dovolíte, dáme takú prezentáciu a 

hlasovanie, ktoré bude len z h ľadiska prezenta čného, teda 

nebude ma ť nejaký rozhodujúci charakter, pretože nemáme 

ešte pred sebou žiadne rozhodnutie. 

 Prosím, aby ste sa prezentovali. 
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 Ak stla číte nejakú vo ľbu, bude to len preto, aby ste 

boli zaregistrovaní.  

 Aj prezentácia sta čí na to, aby ste boli 

zaregistrovaní.  

 

 Čiže prosím, keby ste spustili hlasovanie s tým, že 

sta čí, ak sa prezentujete. Mechanizmus to zaznamená, 

budete v protokole z dnešného zasadnutia, že ste tu  boli 

načas. 

 (Prezentácia.) 

 Šestnás ť prítomných poslancov. 

 Čiže je to málo na to, aby sme otvorili rokovanie. 

 

 Poprosím svoju kolegy ňu, keby ste vytla čili ten 

prezenta čný záznam a uložili ho v protokole z dnešného 

zasadnutia cez pani vedúcu organiza čného oddelenia. Aby to 

tam zostalo, že 8.36 sme sa prezentovali a prezento vali sa 

títo poslanci:  

 

 Ing. Martin Borgu ľa  

 Ing. Milan Černý  

     Bc. Martin Dinuš 

 Ing. Slavomír Drozd 

 Ing. Zuzana Dzivjáková 

 Stanislav Fiala  

 Marian Greksa   

 Jozef Havrilla 

 Ing. Vladislav He čko  

 Peter Hochschorner 

 Ing. Ján Hr čka  

 Izabella Jégh 
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 Ing. Ladislav Kugler  

 Ing. Peter Len č 

 Ing. Jarmila Tvrdá  

 RNDr. Martin Za ťovi č  

 (Poznámka v pléne: Poskytujú rozhovory.)  

 

 No, ve ď to je pekné, že poskytujú rozhovory, ja sa z 

toho teším, ale mali by sme pracova ť. Máme toho ve ľa pred 

sebou. Áno, mohli o ôsmej poskytova ť rozhovory, hej.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vid ím 

to tak, že v sále je dostatok poslancov na to, aby sme 

mohli pristúpi ť k dnešnému rokovaniu. 

 

 Chcem vás informova ť o tom, že sa ospravedlnili z 

dnešného zasadnutia niektorí poslanci; pani námestn í čka 

Kimerlingová mi avizovala, že vzh ľadom na chorobu ktorá ju 

postihla, príde len na obmedzený čas, čiže ospravedl ňujem 

jej neú časť. 

 

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová má odo m ňa 

poverenie, aby sa zú častnila konferencie o cestovnom 

ruchu, ktorá sa dnes koná v Bratislave a mala tam m ať 

vystúpenie za naše mesto, pretože chceme by ť aktívni v 

tejto oblasti. Čiže pani námestní čka tiež príde o nie čo 

neskôr.  

 

 Pani poslanky ňa Reinerová sa zú častní tiež tejto 

konferencie, pretože aktívne pracuje v predstavenst ve 

našej organizácie cestovného ruchu a chce by ť pri tom, ke ď 

sa bude o týchto vážnych veciach diskutova ť.  
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 A ďalšie ospravedlnenia som dostal od pána poslanca 

Borgu ľu, ktorý má pred sebou milú životnú udalos ť, že sa 

mu má narodi ť die ťa. My mu všetci budeme drža ť palce, aby 

sa to dnes úspešne podarilo. Povedal, že tá predná rada je 

nejaká plodná, pretože sa tam postupne rodia deti. A to 

ešte nie je všetko, prosím, ešte tá rada nepovedala  

všetko. Takže uvidíme, čo z toho bude. Nemyslel som teraz 

pani poslanky ňu Farkašovskú, prosím pekne, aby sme sa 

dobre rozumeli. Takže to.  

 

 A pani poslanky ňa Černá tiež avizovala, že možno v 

popolud ňajších hodinách bude ma ť problém zotrva ť na našom 

zasadnutí.  

 Čiže to sú všetky ospravedlnenia, ktoré som zatia ľ 

dostal.  

 

 A pani starostka Ožvaldová avizovala, že sa dnes 

zúčastní mimoriadnej rady ZMOS-u, ktorá sa schádza kvô li 

tomu, že vláda avizovala krátenie našich budúcoro čných 

príjmov. Takže sa dejú dos ť vážne veci a dnes sa zíde 

rada, ktorá by mala sa k tomu vyjadri ť. Čiže pani 

starostku Ožvaldovú ospravedl ňujem z týchto dôvodov, dala 

nám také avízo. 

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

 budeme pokra čova ť v našom dopolud ňajšom, teda v našom 

rannom programe tak, ako sme sa v čera dohodli s jednou 

malou výnimkou, ktorú teraz otvorí pán poslanec Gaš pierik. 

Udeľujem mu týmto slovo na procedurálny návrh.  

 Pán poslanec, nech sa pá či. 
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Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ako som 

informoval na záver v čerajšieho rokovania zastupite ľstva a 

následne aj po rokovaní zastupite ľstva som vás, pán 

primátor, požiadal, aby som si dovolil môc ť otvori ť bod 

číslo 45 opätovne, nako ľko v čera, ke ď sa tento bod otvoril 

mi nefungovalo technické zariadenie a nemohol som s a 

prihlási ť do rozpravy s prednesením návrhu doplnenia, 

resp. zmeny uznesenia. Z tohto aspektu si vás dovol ím 

požiada ť pokia ľ by ste dali hlasova ť o tom, že by sme 

znovu opätovne otvorili bod číslo 45, aby som mohol riadne 

predloži ť môj poslanecký návrh. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne a poslanci, je to neobvyklá 

situácia, ale skon čili sme tým bodom, čiže mohli by sme 

ním pokra čova ť s tým, že sa vás opýtam a chcem, aby ste 

hlasovaním rozhodli, či otvoríme bod 45, aby sme doplnili 

zverovací protokol pre Nové Mesto vo vz ťahu k stratégii 

ISRMO. Pán poslanec naozaj z technických dôvodov ne mohol 

prednies ť svoj návrh.  

 Ja som si to neuvedomil, myslel som si, že išlo o 

hlasovacie zariadenie. Išlo o to, že sa nemohol pri hlási ť, 

nie čo tam nefungovalo.  

 

 Čiže tá požiadavka z jeho strany je otvori ť bod 45; 

ak s tým budete súhlasi ť. Umožni ť otvori ť znovu rozpravu, 

prednies ť prípadne návrhy, uzavrie ť ho hlasovaním a tým 

považova ť bod 45 za skon čený. 

 Pán poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Ja, samozrejme, s tým súhlasím, 

lebo teda po čul som aj argumenty z akých dôvodov to chce 

otvori ť. Ale ja sa chcem spýta ť, že či to bude procesne 

čisté, pretože aj ke ď si myslím, že mám celkom slušne 

naštudovaný rokovací poriadok, tak som si není istý , či po 

skon čení a riadnom hlasovaní bodu, je možno ho znovu 

otvori ť? Neviem, ja sa len preto chcem spýta ť, či by mohol 

sa k tomu niekto vyjadri ť, aby sme potom neprišli k tomu, 

že odsúhlasíme nie čo, čo nebude z procesných dôvodov 

platné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, bude to čisté vtedy, ke ď to urobíme s 

vašim súhlasom. Zastupite ľstvo ke ď nie sú pravidlá ur čuje 

vlastne výklad pravidiel samo. Vy ho urobíte tým 

hlasovaním, ke ď umožníte aby sme ten bod otvorili. Ak by 

ste mali pocit, že to je nie v poriadku, ur čite to nikto z 

vás nepodporí. Čiže ja by som to takýmto spôsobom 

preklenul. Zastupite ľstvo tú právomoc má ako zbor, ktorý 

koná spolo čne.  

 

 Čiže prosím, dávam hlasova ť o procedurálnom návrhu 

pána poslanca Gašpierika, aby sme otvorili znovu ro kovanie 

o bode číslo 45, ktorým sme v čera kon čili naše rokovanie. 

 

 Prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Gašpierika . 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 
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 Dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto proti, dvaja sa 

zdržali, jeden nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme otvorili bod 45 . 

 A pýtam sa vážených pánov poslancov a poslankyne, že 

či sa niekto hlási do diskusie k tomuto bodu program u? 

 Pán poslanec Gašpierik má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si teda dovolím uvies ť predmetný 

návrh. Pri zverovaní návrhu zverenia majetku do spr ávy 

mestskej časti, vypadlo odtia ľ jedno parcelné číslo vo 

výmere 22 m2. Jedná sa o fontánu, ktorá je vlastne  

súčasťou tohto zverovaného pozemku. Z tohto aspektu si 

dovolím predloži ť návrh doplnenia uznesenia, kde uznesenie 

pokra čuje:  

 A mestské zastupite ľstvo zveruje list vlastníctva č. 

2822 a parcelné číslo 22840/4 zapísané na liste 

vlastníctve 5567 o výmere 22 m2. 

 Dop ĺňa sa teda týchto 22 m2.  

 Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Hlási sa ešte niekto do rozpravy k bodu číslo 45? 

 Konštatujem, že to nie je tak. 

 

 A prosím návrhovú komisiu, keby uviedla návrh na 

hlasovanie.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o dopl ňujúcom uznesení. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O dopl ňujúcom návrhu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 O dopl ňujúcom návrhu, ktorý znie:  LV č. 2822 a 

parcely č. 22840/4 zapísané na LV 5567 o výmere 22 m2. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Že sa dop ĺňa do uznesenia, ktoré sme v čera schválili, 

s tým spojovníkom "a", ako to predniesol pán poslan ec.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto dopl ňujúcom  

návrhu pána poslanca Gašpierika; nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtria prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval.  

 Tento návrh bol prijatý.  

 

 Ke ďže to boli všetky návrhy, ktoré boli prednesené v 

rozprave, kon čím rokovanie o bode číslo 45. 

 

 A pokra čujeme tak, ako sme sa v čera ve čer dohodli 

bodom číslo 30. 
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BOD 30:  

Návrh Koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, 

pamätnými tabu ľami a výtvarnými dielami na území hlavného 

mesta SR Bratislavy a Pravidiel postupu pri evidova ní, 

umiest ňovaní, premiest ňovaní a demontáži pomníkov,  

pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabú ľ 

na území hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ten to 

materiál vznikol na žiados ť z vašej strany.  

 A ja vám chcem po ďakova ť, že ste iniciovali túto 

prácu. A najmä chcem po ďakova ť pánovi PhDr. Štasselovi, 

riadite ľovi Mestského ústavu ochrany pamiatok a svojim 

kolegom z oddelenia kultúry, školstva a športu, kto rí 

spracovali tento materiál, pretože je ve ľmi kvalitne a 

odborne spracovaný v tom zmysle, že prináša kritéri á, 

ktorými sa môžu posudzova ť návrhy, ktoré sme tu už 

rokovali a pravdepodobne budeme aj v budúcnosti rok ova ť na 

umiestnenie pamätníkov, pomníkov, či pamätných tabú ľ.  

 

 Pod ľa tohto materiálu je možné odborne zhodnoti ť z 

rôznych odborných kritérií, či ten návrh, ktorý je 

predložený sp ĺňa požadované odborné kritériá alebo nie. A 

môže to by ť dobrým podkladom pre naše rozhodnutie, v 

prípade že rozhodujeme o pamätníku alebo pomníku, k torý je 

na našom pozemku.  

 

 Ťažšie sa nám budú tie pravidlá uplat ňova ť tam, kde 

je súkromný pozemok. Tam mi nejakú právomoc zo záko na 
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alebo ingerenciu nemáme. Ale myslím si, že napriek tomu 

bude možné nahlas vyslovi ť mienku, povedzme mestského 

zastupite ľstva aj keby došlo k tomu, že by niekde bola na 

diskusiu položená otázka o umiestnení pamätníka, kt orý by 

bol kontroverzný. 

 

 Tento materiál, teda Koncepcia umiest ňovania a 

pravidlá postupu nám umož ňuje, aby sme sa k veciam 

vyjadrovali aj odborne, a samozrejme aj politiky, p retože 

hlasovanie mestského zastupite ľstva má aj tento rozmer. 

Ale budeme ma ť na to dobré odborné podklady.  

 

 To je vlastne to čo vám predkladáme, aby ste 

odsúhlasili, že takýmto spôsobom, pod ľa takýchto kritérií 

budeme pomeriava ť jednotlivé návrhy, ktoré sa dostanú 

prípadne na rokovanie mestského zastupite ľstva. A viete, 

že už máme predložený okrem pamätníka Štúrovcov a M árie 

Terézie návrh na pamätník Cyrila, Metoda a Gorazda,  čiže 

budeme o ňom o chví ľu rokova ť. A takto prídu, pod ľa mňa, 

aj ďalšie návrhy. My budeme ma ť k tomu spracovanú 

koncepciu, ktorú ste požadovali. My vám ju teraz 

predkladáme na posúdenie a schválenie.  

 

 Koncepcia bola prerokovaná v komisiách, v mestskej  

rade, získala všade podporu.  

 To znamená, nie je to sporný materiál.  

 Predkladáme vám ho s tým, že nemá v sebe zahrnutý 

nejaký odborný problém. 

 To ľko z mojej strany. 

 

 Otváram diskusiu do ktorej sa hlási pán poslanec 

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

 Na úplne neviem či prvú ale jednu z prvých zasadnutí 

komisií kultúry prišiel zástupca bratislavského 

okraš ľovacieho spolku, ktorý nás informoval o zámere 

umiestni ť sochu Márie Terézie na Námestí Ľudovíta Štúra. 

Už vtedy som na komisii kultúry povedal, že predtým , než 

sa postavíme k tejto otázke by sme si mali vôbec po veda ť, 

že ako v tomto meste narába ť s pamätníkmi, so sochami vo 

verejnom priestore. A že by sme akosi za hlavnú úlo hu 

komisie kultúry v tomto volebnom období mohli da ť zámer 

vytvori ť nejaké pravidlá pre toto mesto. 

 

 Po dvoch rokoch skoro sa to podarilo. Je to výsled ok 

veľmi intenzívnej práce, intenzívnych diskusií a tiež sa v 

tomto smere chcem v prvom rade po ďakova ť pánovi PhDr. 

Štasselovi z Mestského ústavu ochrany pamiatok, kto rý sa 

výrazným spôsobom na tomto podie ľal. 

 

 Mne sa dokonca ve ľmi pá či, že ten návrh sa volá 

"narábanie", pretože naozaj hovorí o tom, ako by sm e mali 

narába ť s verejným priestorom, pretože máme skúsenos ť, že 

posledných 20 rokov v tomto meste ve ľmi neokrôchaným 

spôsobom narábame s verejným priestorom ako takým.  

 A toto je možno cesta ako s tým verejným priestoro m 

začať narába ť kultivovaným spôsobom.  

 

 Každý pamätník, socha, ktoré sú umiestnené vo 

verejnom priestranstve sp ĺňajú pre m ňa dve kritériá 

základné, ke ď teda ja ako politik, ako poslanec rozhodujem 

o ich umiestnení. A síce vyjadrujem nejaký svoj pol itický 
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postoj, alebo osobný postoj k nejakej historickej u dalosti 

alebo historickej osobnosti. To je jedno rozhodnuti e. 

 

 Ale zárove ň je to aj rozhodnutie o umiestnení 

umeleckého diela do verejného priestoru, ktorý ten verejný 

priestor stvár ňuje, kultivuje, a tým spôsobom kultivuje a 

formuje aj komunitu, ktorá je s týmto konfrontovaná  vo 

verejnom priestore. 

 

 Žia ľ, pokia ľ prijmeme tento návrh, bude to len 

morálny apel tohto mesta, pretože nemá žiadnu legis latívnu 

oporu ani v zákone o obecnom zriadení, ani v zákone  o 

ochrane pamiatok, a to by možno že mohla by ť, mohol by ť 

ten ďalší krok nášho mesta, že by sme prostredníctvom 

nášho primátora vyvinuli legislatívnu iniciatívu v 

Národnej rade Slovenskej republiky, kde v týchto dv och 

zákonoch, ktoré by som, ktoré som spomenul, by zhmo tnili 

obce na Slovensku, aby mohli vstupova ť do umiest ňovania 

pamätníkov, pomníkov a pamätných tabú ľ vo verejnom 

priestranstve aj na základe zmocnenia zákonom, form ou 

nejakého všeobecne záväzného nariadenia, čo by bolo 

všeobecne legislatívne záväzné pre všetkých.  

 

 Lebo v tejto chvíli každý pamätník, ktorý 

umiest ňujete vo verejnom priestranstve je len drobná 

stavba z poh ľadu stavebných úradov. To znamená je úplne 

jedno, že či vo verejnom priestranstve osádzate pamätník 

alebo stánok PNS, je to stále ten istý postup na st avebnom 

úrade a v podstate obec môže dáva ť rozhodnutia len na 

umiestnenie na svojich pozemkoch.  Ale dobre vieme,  že sú 

aj súkromné pozemky, ktoré sú vizuálne vnímané z ve rejného 

priestoru a preto sú sú časťou toho verejného priestoru.    
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 Rovnako je to ako napríklad s pamätnými tabulami n a 

fasádach domov, ktoré sú síce v súkromnom vlastníct ve, ale 

tiež sú vnímané z verejného priestoru.  

 

 Čiže ja tento materiál ako člen komisie kultúry ve ľmi 

podporujem a myslím si, že je ve ľmi dôležitý pre toto 

mesto. Ale má to by ť len prvý krok k tomu kone čnému cie ľu, 

ktorý som zadefinoval.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ako ďalšej ude ľuje slovo pani hlavnej architektke; 

nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka:  

 Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja ve ľmi 

podporujem tento materiál, a vlastne od jeho vzniku . Ja by 

som rada sa po ďakovala všetkým, ktorý participovali, aj za 

veľmi iniciatívnu spoluprácu pána Štassela, ešte raz z  

mojej strany. Chcem poveda ť, že sme vytvorili pri mojom 

úrade kvôli tomuto materiálu odbornú subkomisiu, kd e sme 

si prizvali nielen odborníkov z vnútra magistrátu, ale aj 

zvonka. Ja by som sa im chcela na tomto mieste po ďakova ť. 

V komisii bola zastúpená pani námestní čka Nagyová 

Džerengová, bol tam poradca primátora pán Peter Ger o, bol 

tam predseda kultúrnej komisie pri mestskom zastupi te ľstve 

pán Vladimír Kubovi č, samozrejme pán Štassel z MÚOPu. 

Zvonka sme prizvali akademického sochára Jána 
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Hochstettera, filozofa Miroslava Marcelyho, kunst-

histori čku zo Slovenskej akadémie vied pani Martu Hrncovú, 

akademického sochára Milana Greguša, ktorý je aj činný v 

rade seniorov pri Starom Meste. A za mladú generáci u sme 

pozvali kurátora, organizátora výstav Omara Mirzu. 

 

 Ja ešte raz aj takto verejne ďakujem tomuto tímu. 

Stretli sme sa viackrát. Posudzovali sme tento mate riál, a 

to čo môj predre čník uviedol je nevyhnutné, aby tento 

materiál sa posunul do roviny, ktorá bude záväzná. V 

tomto, v tejto podobe nám ale ve ľmi pomôže sa vyjadrova ť 

odborne k umiest ňovaniu nových pamätníkov, pamätných 

tabú ľ, a podobne. A ja si myslím, že aj to je už ve ľká 

vec. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Chcel by som poblahožela ť pani hlavnej architektke aj 

pánovi Štasselovi k tomu, že dov ŕšili toto dielo spolu aj 

s ostatnými spolupracovníkmi. Prvé pravidlá umiest ňovania 

sôch a pamätných tabú ľ v Bratislave sú známkou 

prekonávania istej nezrelosti vo veciach, ktoré pre sahujú 

tú bežnú každodennú rutinu, ale ktoré patria do svä tých 

povinností komunálnej politiky, komunálnych poslanc ov, 

čiže stara ť sa o verejný priestor, stara ť sa aj o 
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posolstvá, ktoré ten verejný priestor prenáša na ďalšie 

generácie. 

 

 Chcel by som ale poznamena ť, že ur čite život prinesie 

nové otázniky nad tým, ako sa nám bude dari ť tie pravidlá 

napĺňať, ako sa nám ich bude dari ť nachádza ť v každodennej 

praxi. A preto by som bol rád, keby sme si vedeli p oveda ť, 

že sa k ich praxi budeme stále pozorne, teda budeme  tie 

pravidlá stále pozorne analyzova ť, a v praxi prípadne aj 

považova ť za otvorený dokument. 

 

 Nakoniec tie, ten život prináša stále nové otáznik y, 

napríklad ako by sme posudzovali ako autori, ako by  

posudzovali autori napríklad umiestnenie pôvodnej s ochy 

Josepha Vissarionovi ča Stalina na verejnom priestranstve, 

ktorá povedzme si úprimne, nie je doplnená žiadnym 

usmernením, že či ide do časné, prechodné alebo len 

reklamné umiestnenie, ale môže by ť návštevníkmi v 

Bratislave považovaná za obnovenie pamätníka tohto 

masového vraha. Pravidlá samozrejme na takýto hapee ning 

nemôžu myslie ť, nemyslia. Ale mnohí ob čania sa na m ňa 

obrátili s otázkou, že či je to v poriadku, a či mesto 

alebo Staré Mesto nemá nejaké pravidlá, ktoré by 

zabránili, ke ď na budúce bude nejaké divadlo hra ť hru o 

druhej svetovej vojne umiestni ť povedzme sochu Hitlera do 

verejného priestranstva a necha ť ju tam pol roka bez 

vysvetlenia, pre čo tam je, a či je tam trvalé alebo 

dočasne.  

 

 Takže toto je malá poznámka na okraj úctyhodného 

kroku kvalitne odvedenej práce. Verím, že bez medzi er ale 

s upozornením, že život zrejme ukáže nové a nové va rianty 
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problematiky, nové a nové skupiny vymyslia od kveti novej 

výzdoby až po do časné umiestnenie zlo činca rôzne zásahy do 

verejného priestranstva.  

 

 Ale čo sa zmenilo, a čo vítam, a čo považujem za vec 

na ktorú môže toto zastupite ľstvo by ť pyšné, že prestalo 

sa k celej tej problematike verejného priestoru sta vať v 

chrbtom, prestalo sa tvári ť že našim údelom je len 

hlasovanie o predajoch a o výnimkách zo zákona na p renájmy 

a predaje, ale že vnímame túto problematiku, ktorá 

jednoducho patrí do našej zodpovednosti.  

 Ešte raz blahoželám k tomuto kroku. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský.  

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Nemám čo by som dodal k 

uznanlivým slovám kolegu Budaja. Samozrejme, k tej 

drobnosti, ktorou je inštalácia Josepfa Vissarionov i ča 

Stalina pred Národnou galériou vo veci výstavy Prer ušená 

piese ň, sa vyskytli kontroverzné názory. Ale nepochybne j e 

to do časná inštalácia a nikto ni č iné netvrdí. 

 

 Možno že vä čším problémom je, že nieko ľko metrov od 

vchodu do Úradu vlády je socha, ktorá je tam, preží va 

ďalších 23 rokov, človeka, ktorého jediná kvalifikácia je, 

že bol zakladate ľom Komunistickej strany Československa, 
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ktorá v súlade so zákonom v čase ke ď bola u moci vládla 

nedemokraticky a potlá čala základné ľudské práva, ako 

hovorí zákon Národnej rady Slovenskej republiky. Mo žno že 

to je vä čší problém ako do časné umiestnenie zlo činca 

Stalina. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík, faktická. 

 

 

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

 Neskuto čným spôsobom ma irituje ten Stalin v tom 

verejnom priestranstve. Ja si neviem predstavi ť, že by v 

Berlíne urobili výstavu o nacistickom umení a inšta lovali 

by ako aj gag marketingový do verejného priestoru s ochu 

Hitlera. Ja si to neviem predstavi ť. Proste tuto aj vidíme 

akým spôsobom my naozaj narábame s tým verejným 

priestorom. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec Fiala riadne prihlásený.  

 

 Ba, prepá čte, pán poslanec Budaj reaguje na faktické 

poznámky. Ospravedl ňujem sa, som ho prehliadol. 

 Pán poslanec Budaj bude ma ť slovo na reakciu na 

faktické poznámky na jeho adresu. 

 Potom pán poslanec Fiala.  

 Nech sa pá či. 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

245  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Je to iba poznámka k pánovi Šov číkovi. Ešte 

ste mali doplni ť, pán Šov čík, že sotva si viete 

predstavi ť, že by tá výstava o nacizme sa volala Prerušená 

piese ň. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Podporím tento materiál aj ke ď 

musím podotknú ť, že mierne ma vyrušuje, že nemám 

informáciu o tom, že ak by sme striktne narábali s týmito 

pravidlami, ktoré existujúce pamätníky a pomníky by  

nemohli by ť umiestnené z poh ľadu nedodržania vzdialenosti 

alebo podobne.  

 A preto verím, že aj po prijatí tejto koncepcie 

budeme pristupova ť tvorivo k ďalším, alebo k umiest ňovaniu 

ďalších, ďalších artefaktov vo verejnosti. To znamená, 

nebude to materiál, ktorý bude striktný a zväzujúci  ruky. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Ešte pán poslanec Osuský. 
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Len ve ľmi krátko: Nepochybne ten názov Prerušená 

piese ň čerpá z názvu filmu, ktorý v tom čase, v čase 

socializmu vznikol. Môžme, iste i o tomto diskutova ť, ale 

keď sa vrátim k Stalinovi; áno, bol to cudzí zlo činec, 

ktorý ovplyv ňoval výrazne i náš život.  

 

 Na druhej strane na Slovensku máme sochy ľudí, ktorí 

sú deklarovaní vojnoví zlo činci, z ktorých to nikto nikdy 

nezmyl a ktorí sú naši zlo činci a sú tam umiestnení 

trvale. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Černá, faktická.  

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Chví ľku som sedela na tej lavici oproti Stalinovi, 

išli ľudia z lodi. Mali ste vidie ť tých cudzincov, ako sa 

medzi sebou pýtali: A toto je čo? Na toho vycapeného 

Stalina. Takže len to ľko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, uzatváram ju. 

 Nebudem komentova ť to kde ste sa pustili do diskusií, 

pretože rešpektujem právo vaše, aby ste vyslovili s voj 

názor. 
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 Pani poslanky ňa, vy ste sa už prihlásili po uzavretí 

diskusie? Vyzerá to tak že áno; či ešte predtým. Skúste 

prosím, ako svoje vášne hovori ť, registrova ť vtedy, ke ď je 

na to priestor. 

 Takže pani poslanky ňa Dzivjáková ešte chce hovori ť.  

 

 

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

 Sná ď len doplním ako pána Osuského, že pán Stalin, 

súdruh Stalin, to neboli len záležitos ť ľudí v bývalom 

Sovietskom zväze. Na území Slovenska, z územia Slov enska 

bolo odvle čených nieko ľko tisíc Slovákov, ktorí skon čili v 

gulagoch, stalinských táboroch. A pokia ľ by niekto chcel 

vedie ť nie čo bližšie, rada mu poviem všetky okolností, 

pretože som vnu čka jedného z nich, ktorý skon čil v gulagu 

a dodnes nevieme kde. Mal 42 rokov. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani poslanky ňa za váš príspevok. 

 Tak ako som povedal, nie je mojou úlohou komentova ť 

túto diskusiu.  

 Ďakujem poslancom za ocenenie materiálu. 

 Dávam slovo návrhovej komisii, aby ste rozhodli o 

materiáli hlasovaním. Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:     

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

248  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte a hlasujte o bode číslo 30. 

 Nech sa pá či; teraz. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme schválili tento materiál. 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Otváram rokovanie o bode číslo 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v 

Bratislave . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál je prvou aplikáciou tých zásad, kto ré 

sme pred chví ľou alebo koncepcie, ktorú sme pred chví ľou 

schválili. Ja vás chcem stru čne informova ť na úvod k 

tomuto materiálu, že história tohto pamätníka sa ti ahne od 

roku 2010. To znamená ešte z minulého volebného obd obia, 

kedy sa obrátila Spolo čnos ť sv. Gorazda na mesto s tým, že 

by chcela postavi ť v súvislosti s výro čím príchodu 

vierozvestov pamätník, ktorý by chcela situova ť na Námestí 

Slobody alebo na Hurbanovom námestí. Mesto odpoveda lo, že 

Námestie Slobody predpokladá alebo na Námestí Slobo dy sa 
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predpokladá rekonštrukcia a situovalo pozornos ť tvorcov 

alebo pripravovate ľov pamätníka skôr na Hurbanovo 

námestie.  

 

 Potom sa objavili aktivity Matice slovenskej v rok u 

2011, ktoré tiež sa obracali na Bratislavský hrad, potom 

na Námestie Slobody, a nakoniec sa tá pozornos ť sústredila 

na Hurbanovo námestie s tým, že bez oh ľadu na rozhodnutie 

či áno alebo nie sa Matica slovenská spolo čne s Radou 

Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a 

kultúru pustili do vyhlásenia verejnej sú ťaže, ktorej 

výsledkom bolo súsošie ktoré poznáte, pretože bolo 

zverejnené z h ľadiska výsledkov tej sú ťaže.  

 

 A s touto žiados ťou umiestni ť práve toto súsošie na 

Hurbanovo námestie sa obrátili tieto subjekty, teda  

Spolo čnos ť sv. Gorazda, Matica slovenská a Rada 

Konferencie biskupov Slovenska na mesto Bratislava,  či s 

tým súhlasíme a či prenajmeme priestor na Hurbanovom 

námestí pre umiestnenie takejto sochy.    

 

 My sme materiál po ňali tak, že sme zobrali koncepciu, 

ktorá už bola pripravená, pod ľa nej sme vyhodnotili tie 

jednotlivé lokality. A vzh ľadom na to, čo nám vyšlo, vám 

predkladáme uznesenie v alternatívach, kde obraciam e 

pozornos ť vašu v alternatíve A na Gorazdovu ulicu alebo 

východnú terasu Bratislavského hradu.  

  

 V tej druhej alternatíve vlastne smerujeme tam kde  

žiadatelia, to znamená navrhujeme aby mesto súhlasi lo s 

tým, že sa súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda pos taví na 

Hurbanovom námestí.  
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 Toto je vlastne výsledok práce, ktorú sme venovali  

žiadostiam, ktoré sme dostali a ktoré nadviazali aj  na 

vyjadrenia môjho predchodcu, ktorý v roku 2010 tiež  za 

mesto zaujal k tomu stanovisko. 

 

 Materiál predkladáme na vašu diskusiu, na vaše 

rozhodnutie. Chcem vás informova ť, že mestská rada sa 

vyjadrila takým spôsobom, že vie si predstavi ť umiestnenie 

súsošia na Hurbanovom námestí, ale má pochybností o  tom, 

či to má by ť práve to súsošie, ktoré bolo výsledkom 

súťaže. To znamená, žiada ďalšie odborné posúdenie sochy. 

To je výsledok rokovania mestskej rady. Predpokladá m, že 

nejaký taký návrh zaznie v dnešnej našej diskusii. Chcel 

som len na úvod uvies ť, že tam sme sa v tom posudzovaní 

dostali. 

 

 Z mojej strany na úvod ako predkladate ľa je to 

všetko. 

 Otváram diskusiu.  

 Ako prvej dávam slovo pani poslankyni Černej na 

faktickú poznámku. A potom budú nasledova ť riadne 

prihlásení do diskusie. Nech sa pá či. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Vážení súposlanci, upozor ňujem vás na jednu 

skuto čnos ť, o ktorej sa málo vie. Tam je teda jedna 

perfektná, no, ja neviem, vraj je to nejaký café ba r alebo 

čo, ale je to teda "knajfa" neviem ko ľkatej skupiny. Takže 

už vidím jak tí, a je to otvorené skoro celú noc, t akže už 

vidím jak tí podgurážení, no, kaviarenskí hostia ta m budú 
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chodi ť ni či ť sochu. Takže bacha s tým. To málokto vie, ale 

je to tam problém pri Trojici. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Slovo má pani hlavná architektka, po nech sa pripr aví 

pán poslanec Šov čík. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka:  

 Vážené dámy a páni, nachádzame sa vo verejnom 

priestore, máme v ďaka vám; (Poznámka: Nepo čuť.) Ešte raz. 

 Vážené dámy a páni, ďakujem za slovo. Nachádzame sa 

vo verejnom priestore na Hurbanovom námestí, riešim e 

osadzovanie pamätníka sv. Cyrila a Metoda a sv. Gor azda. 

Čiže téma ve ľmi aktuálna aj v spojitosti s minulým bodom. 

 

 Ja som si dovolila v tomto vstupe zrekapitulova ť; 

budete mi to musie ť, pán Štassel, posúva ť (video).  

 Zrekapitulova ť, kde sa stretneme v Bratislave s 

Cyrilom, Metodom, aby sme si povedali, ke ď ideme nie čo 

umiest ňova ť, tak aby sme videli zmysel a podstatu toho, že 

koľko máme pamätníkov tu a v akej forme. Ako vidíte má me v 

Blumentálskom kostole vitráž, v kostole Milosrdných  bratov 

máme drevené plastiky Cyrila a Metoda, ďalej máme také 

zaujímavé poviem repliky súsošia Stanislava Mikuša,  kde 

originál sa nachádza v Prievidzi. Na Klenovej máme jednu 

patinovú sádrovú repliku a v nemocnici, pred Nemocn icou na 

Antolskej epoxidovú repliku. Ďalej na Devíne bolo v roku 

2009 vlastne odhalené súsošie, ktoré bolo vlastne t iež len 
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replikou, ktorú vytvoril bulharský sochár Emil Venk ov pre 

Mikul čice. A v sú časnosti stojí v Devíne zase len replika, 

pred kostolom sv. Kríža je to od akademickej sochár ky 

Ľudmily Cvengrošovej a originál sa nachádza v Nitre,  v 

hornom meste pred vstupom na Nitriansky hrad.  

 

 Ja som sa zú častnila, bola som prizvaná do takého 

výberového konania, akože zasadnutia poroty Maticou  

slovenskou. Ja by som v tejto súvislosti chcela pov edať, 

že mám s Maticou slovenskou ve ľmi dobrú spoluprácu z 

minulosti, kedy sme osadzovali pri 150. výro čí založenia 

Slovenskej národnej rady tabu ľu vo Viedni, kde sa, kde na 

bývalom dome na Paninglgasse bola Slovenská národná  rada 

založená. Takže mám ve ľmi dobrú skúsenos ť, poznám Maticu 

slovenskú ako partnera.  

 

 Ja som bola prizvaná aj vyslaná, poviem, sme sa tu  

dohodli interne, že idem sa teda, idem na to zasadn utie 

prvej poroty s tým, že som nemala možnos ť participova ť na 

súťažných podmienkach. To je pre m ňa jedna ve ľmi závažná 

okolnos ť.  

 

 Lokalitu, ako pán primátor spomenul, sme zdedili z  

minulého obdobia Hurbanovo námestie. Ja som od za čiatku 

túto lokalitu, sa na ňu pozerala kriticky; teraz 

prebehnime si tieto; boli na tom zasadnutí ktoré sa  konalo    

21. 2. 2012, boli vybraté 3 figurálne motívy už len  z toho 

dôvodu, že vo ve ľmi stru čných sú ťažných podmienkach bol 

uvedený len figurálny motív ako vypísanie sú ťaže 

figurálneho motívu. Takže toto bol jeden z nich od sochára 

Petra Be ňa.  

 Teda toto bola druhá, iste to poznáte z tla če.  
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 Čiže sa vybrali 3 figurálne motívy.  

 Medzi umeleckými dielami, ktoré boli do sú ťaže 

zaslané, bol aj jeden nefigurálny motív, ktorý, tak ý 

abstraktný, ktorý nás ale ve ľmi oslovil čo sa týkalo 

samotnej lokality Hurbanovo námestie. ( Ďalej.) 

 

 Čiže Hurbanovo námestie sa nachádza ne ďaleko Námestia 

SNP. Na Námestí SNP sa nachádza ve ľmi významný pamätník, 

figurálna kompozícia v ur čitej mierke a vlastne pár minút, 

alebo ani nie minút, pešou chôdzou osadzujeme ďalšiu 

figurálnu kompozíciu. (Nech sa pá či, ďalej.) 

 

 A preto sa pán Štassel ve ľmi intenzívne zaoberal, aj 

sme o tom diskutovali inými lokalitami, ktoré by sm e 

ponúkli na vysú ťažený pamätník. Jednou z týchto lokalít 

bola východná terasa Bratislavského hradu v nadväzn osti na 

vykopávky z ve ľkomoravského obdobia.       

 

 Ja by som tu ešte raz rada zdôraznila, v tom febru ári 

som bola pri výbere 3 figurálnych motívov. Neviem p osúdi ť 

kvalitu poroty, ja som sa tam ve ľa nau čila ako architekt 

od odborníkov, ktorí boli prítomní.  

 

 A 16. marca som sa dozvedela z tla če, že z týchto 

troch figurálnych motívov bol vybratý jeden, ktorý poznáte 

ako ví ťazný. 

 

 Takže som presved čená (gong), že nám pomôže materiál, 

ktorý ste nám schválili sa detailne zapodieva ť aj 

umiest ňovaním tohto pamätníka. Ďakujem pekne.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Slovo ude ľujem pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 

 

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

 Ke ď som sa zamýš ľal nad svojim dnešným rozhodnutím, 

tak som rozmýš ľal o tom, čo robí politik ke ď hlasuje za 

umiestnenie pamätníka vo verejnom priestranstve? A poviem 

vám, že robí dve veci: 

  

 Po prvé, vyjadruje svoj postoj k udalosti alebo k 

historickej osobnosti, ktorá sa má pripomína ť. Nikto 

nemôže mať v tomto meste problémy s tým, že chceme vo 

verejnom priestranstve urobi ť súsošie sv. Cyrila a Metoda 

a sv. Gorazda, pretože cyrilo-metodská tradícia je písaná 

aj v preambule našej Ústavy, ktorá tu aj visí v tej to 

miestnosti.  

 

 Ale zárove ň, po druhé, sa vyjadruje aj k umeleckým 

kvalitám toho umeleckého diela, ktoré sa umiest ňuje do 

verejného priestranstva a predstavuje ten pamätník,  ktorý 

pripomína nejakú osobnos ť alebo udalos ť historickú.  

 

 A tu je ten problém, ktorý mám s týmto návrhom.  

 Pretože sú ťaž, ktorá prebehla bola v réžii partnerov 

mesta, ktorí sa rozhodli toto urobi ť. Nemám k tomu žiadne 

odborné stanovisko zo strán našich, napríklad mests kých 

organizácií. Nevyjadril sa Mestský ústav ochrany pa miatok, 
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nevyjadrila sa napríklad Galéria mesta Bratislavy. Celkom 

by ma zaujímal názor pána riadite ľa na túto sochu. 

 

 Už v čera, ke ď sme tuná diskutovali k inej udalosti 

boli tu spomínané tézy o nejakom démone súhlasu, kt orým  

proste bola nejaká situácia nakonfigurovaná s tým, že ke ď 

nie čo neurobíme ako teda naši predchodcovia, ako mestsk í 

poslanci, tak skolabuje, skolabujú majstrovstvá v h okeji a 

bude hanba. Mám taký pocit, že táto situácia tu bol a opä ť 

nakonfigurovaná. Že ke ď proste dneska nezahlasujeme, tak 

sme my tí, ktorí pokazia budúcoro čné oslavy Cyrilo-

metodské, ktoré sú naozaj štátnou záležitos ťou a tým pádom 

sú pre nás záväzné. 

 

 Ja by som bol naozaj ve ľmi rád, keby kone čne v 

Bratislave mohla vo verejnom priestore vzniknú ť kvalitná 

socha. Ako som to povedal na mestskej rade, taká kv alitná 

socha, pre ktorú by bol dôvod prís ť návštevníkom do tohto 

mesta si ju pozrie ť. Ako vyzerajú kvalitné sochy vo 

verejnom priestranstve môžete už dnes vidie ť, pretože 

Nadácia Horský park v spolupráci s mestskou časťou 

Bratislava-Staré Mesto, pripravuje galériu Horský p ark, 

kde najvä čší umelci, sochári ktorých máme dali k 

dispozícii svoje sochy.  

 

 Je to ve ľmi zaujímavý fenomén, že pomerne malý národ, 

akým slovenský je, má tak vysoké kvalitné sochárske  umenie 

na celosvetovej úrovni. A my ideme urobi ť takéto 

rozhodnutie.  

 

 Ja som aj na mestskej rade povedal, že nemám probl ém 

s osobnos ťami historickými, ktoré si ideme pripomína ť.  
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 Trvám na tom, že áno, sv. Cyril a Metod a sv. Gora zd 

majú ma ť dôstojnú sochu v  hlavnom meste Slovenskej 

republiky.  

 Dokonca na rozdiel od niektorých iných nemám probl ém 

ani s Hurbanovým námestím.  

 Naozaj, toto čo si chceme pripomína ť, si zaslúži 

dôstojné miesto v centre Bratislavy.  

 

 Ale nie som si istý o soche, ktorú schva ľujeme, 

pretože ten spôsob, akým bola vygenerovaná nie je v eľmi 

štandardný. Nechcem urobi ť z tohto h ľadiska zlé 

rozhodnutie, pretože máme tu už jeden, jednu sochu krá ľa 

Svätopluka na hrade a vieme aké kontroverzie táto s ocha do 

dnešného d ňa vyvoláva v odbornej verejnosti.  

 

 Nemôžme ani diskutova ť o tom, ako to vnímajú priemer 

Bratislavy, Bratislav čanov, Slovákov, návštevníkov 

Slovenska. Lebo keby sme rozhodovali tak, že čo sa mi pá či 

a nepá či, tak asi by vyhrali zur čiace potoky a pred nimi 

ru čiace jelene.  

 

  Takže ja navrhujem, aby sme podporili miesto, aby  sme 

podporili pripomenutie si týchto významných osobnos tí 

slovenských dejín, ale aby sme zvážili či toto je ten 

spôsob, ktorým to chceme urobi ť.  

 

 Zárove ň ako predseda poslaneckého klubu SDKÚ, MOST 

HÍD chcem kolegom poveda ť, že sme sa rozhodli, (gong) že v 

tejto veci sa každý rozhodne ako uzná sám, ako to c íti vo 

svojom srdci.  

 Čiže nemáme na to názor, ktorý chceme verejne 

spolo čne prezentova ť.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Na vaše vystúpenie faktickou poznámkou reaguje pán  

poslanec Drozd.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. Súhlasím s kolegom poslancom Šov číkom 

v tej rovine, že my svojim postojom vyjadrujeme náš  postoj 

k ur čitej udalosti, či už historickej alebo sú časnej. V 

tej rovine umeleckej hodnoty by som bol trochu opat rnejší, 

lebo každé umelecké dielo vzbudzuje ur čitú polemiku. Ko ľko 

ľudí je, to ľko má, každý má iný vkus, každému sa nie čo iné 

páči. A práve umelecké dielo, ktoré vzbudí ur čitú polemiku 

je pod ľa mňa také, o ktorom sa zaslúži hovori ť.  

 

 Ja si nemyslím, že by sme tu mali naozaj posudzova ť 

my ako poslanci umeleckú hodnotu diela, na to sú in é 

inštitúcie. A sám zo skúseností, môj otec je akadem ický 

maliar, ktorý (gong) naozaj niekomu sa pá čia tie jeho 

obrazy, niekomu nie. Čiže toto by som tak komentoval. 

Ďakujem.  

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne.  
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 Pokúsim sa by ť stru čný.  

 Za čnime aj kona ť zodpovedne a zmysluplne, aby 

verejnos ť rozumela tým rozhodnutiam. Zmysluplne a 

zodpovedne vo či hodnotám verejného priestoru. V tomto 

prípade ideme diskutova ť o umiestnení súsošia na Námestí 

Hurbana, ktoré ale má dosta ť ve ľmi ve ľké súsošie celkom 

iných osobností. To nemá žiadnu logiku a nenašiel s om ani 

u predkladate ľov nejaké odôvodnenie. Možno sa im to 

zapá čilo, ale naozaj, ke ď sme tu v čera schválili, že iný 

dejate ľ sa dostal na nábrežie, ktoré nesie jeho meno, tak 

sme urobili logický krok proti tomu chaosu v umiest ňovaní 

pamiatok a pripomenutí, ktoré v Bratislave celé rok y 

panuje.  

 

 Preto považujem za jediné zmysluplné miesto 

umiestnenie tohto pripomenutia misie bizanského vlá dcu 

smerované na území Ve ľkej Moravy práve na východnú terasu 

hradu. Možno aj preto, že na tom istom hrade je aj 

veľkomoravský politik, ktorý túto misiu pokia ľ ide o jej 

politické ciele, odmietol. 

 

 V tejto, v tomto napätí, v tomto historickom 

posolstve je aj istá rozpornos ť, istá filozofia génia loci 

tohto mesta, celého národa, ktorého je hlavným mest om. Sú 

tam vykopávky, ktoré dosved čujú korene hradného vrchu vo 

veľkomoravskom období.  

 A myslím, že to je správne miesto, kde sa 

pripomenutie tejto misie dá aj tak povediac oslávi ť, že 

keď bude budúci rok výro čie. Nemyslím si, že to je menej 

významné miesto, ke ď je to priamo hradný vrch a je to aj 

miesto, kde poblíž je, sú inštitúcie, tvoriace dneš nú 

slovenskú štátnos ť, teda mám na mysli parlament. 
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 Pokia ľ ide o umeleckú kvalitu, tam by som sa spo ľahol 

celkom na nové pravidlá a na odborníkov, ktorí ich 

pripravovali, aby z poslancov s ňali zodpovednos ť a 

ušetrili nás z polemiky, komu sa pá či ten alebo onen 

sochársky výraz. Jednoducho to je naozaj vec užšieh o 

odborného posúdenia, pri čom by Bratislava ako hlavné mesto 

ak súhlasí s umiestnením sôch ktoré sama nevyrobila , iste 

najlepšie by urobila, keby nedávala nejaké cenzorsk é 

príkazy, ale jednoducho sa chránila nevkusu alebo  

primeranosti a ni č viac. 

 

 V tomto prípade sa vec dostala do zlej; zlou cesto u 

to rozhodnutie bolo urobené, bez pravidiel. Bolo ur obené 

vlastne bez vedomia poslancov, hoci zasiahlo do výz namného 

verejného priestoru a zárove ň aj si ten prís ľub bývalého 

primátora vlastne na seba naviazal isté finan čné výdaje 

tých, ktorí tú sochu pripravujú. Čiže majme aj k tomuto 

rešpekt, že je tam poctivá snaha pripomenú ť si toto 

výro čie.  

 

 Ale pokia ľ ide o lokalitu, jednozna čne sa priklá ňam k 

alternatíve číslo 1, ktorú uviedol pán primátor a 

umiestnenie v lokalite hradu.  

 Ďakujem.       

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Šov čík. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 No, ja chcem len doplni ť môjho predre čníka, že my 

dnes rozhodujeme nie o nejakej soche. My rozhodujem e o 

súsoší, ktoré má už konkrétne stvárnenie. Proste už  vieme 

ako má vyzera ť to o čom rozhodneme. A mojim vystúpením  

predtým som sa snažil poveda ť, že nemôžme to rozhodnutie 

postavi ť na tej koncepcii, čo sa mne pá či. Ja sa tiež 

necítim odborne zdatný, aby som to posúdil, ale sú tu v 

tomto meste kompetentní, ktorí to vedia posúdi ť ten druhý 

aspekt, o ktorom som hovoril.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. Slovo ude ľujem pánovi poslancovi 

Nesrovnalovi.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Asi nemá ve ľmi zmyslu diskutova ť 

o význame týchto ľudí pre dejiny Slovenska, aj ke ď by sa 

dalo, samozrejme,  pekne vedecky diskutova ť o tom, či ich 

vynútený odchod z nášho územia vlastne nebol š ťastím pre 

nás, že sme sa vrátili do lona západnej kres ťanskej 

civilizácie a nepíšeme dneska azbukou a nie sme na jednej 

úrovni so Srbskom a Bulharskom. Ale to je iba taká vedecká 

filipika.  

 

 Ja nepodporím tento materiál z dvoch dôvodov; z 

troch.  
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 Za prvé, nesúhlasím so spôsobom, ktorý zvolili 

organizátori tohto podujatia a tak povediac, ako st e sám 

povedali, za chrbátom mesta Bratislavy, za chrbátom  

poslancov, bez komunikácie s ob čanmi si zorganizovali 

súťaž a rozhodli sa, že nám uložia povinnos ť na tomto 

námestí postavi ť sochu, ktorú si oni sami vybrali. To je 

prvá vec. 

 

 Druhá vec je, druhý argument súvisí aj s tým čo som 

hovoril v čera, že úplne nelogicky umiest ňujeme súsošie na 

námestie, ktoré sa volá po niekom inom. To je zmäto k, 

ktorý sami teraz budeme produkova ť a s takýmto postupom 

nesúhlasím. 

 

 To miesto sa mi nezdá vhodné aj preto, lebo pokia ľ 

viem, tak v stredoveku tam bolo popravište a šibeni ca a 

teraz tam dáva ť takých významných dejate ľov je asi 

nepríhodné.  

 

 A ten tretí dôvod je samotné figurálne stvárnenie 

tohto súsošia. Ako sme videli z prezentácie pani Ko nrád, 

to súsošie ni čím nevybo čuje už z existujúcich súsoší v 

Bratislave. Proste zapadá do tej schémy figurálnych  

kompozícií, ktoré tu máme už 20, 30 alebo aj viac r okov a 

nie je ni čím výnimo čné. 

 

 Aj preto sa prihováram k názoru mestskej rady, kto rá 

žiada odbornú komisiu na posúdenie kvality výtvarne j tohto 

diela a posúdenie jeho umiestnenia.  

 Takže toto je môj názor, takto si ja predstavujem,  

aby sa pokra čovalo. Aby sa pokra čovalo odbornou komisiou, 

ktorá sa bude zaobera ť výtvarnou stránkou diela a jeho 
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umiestnením. Ale nie tak ako je navrhnuté v tomto 

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má predseda kultúrnej komisie pán poslanec 

Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Vážené 

kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade chcem obja sni ť 

stanovisko, posledné teda alebo ostatné stanovisko 

kultúrnej komisie, ke ďže sme to mali viacej krát a viacej 

uznesení existuje k tomuto bodu. 

 

 My sme zobrali vlastne na vedomie informáciu, ktor á 

nám bola podaná. A vlastne tento materiál, ktorý je  dnes 

aj predložený s tým, že sa zhodujeme vlastne s odpo rú čaním 

vlastne mestskej rady, aby bola vytvorená komisia, aby 

táto komisia to posúdila. To poviem hne ď na za čiatku.  

  

 Ale samozrejme si neodpustím ur čitý komentár k tomu, 

ako vlastne prebiehal celý spôsob tohto, či š ťastného 

alebo neš ťastného osádzania súsošia do lokality Hurbanovho 

námestia. 

 

 My si musíme jasne poveda ť, že pokia ľ predchádzajúci 

pán primátor Ďurkovský dal ur čitý súhlas a s ľub tým, ktorí 

toto súsošie chcú umiestni ť na Hurbanovom námestí, tak do 
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akej miery sme my ako poslanci tým viazaní, a či chceme 

byť tým viazaní. To je v prvom rade na margo toho, čím sa 

vlastne organizátori tohto, tejto misie vlastne pre zentujú 

a na čo sa odvolávajú. 

 

 Dovolím si tvrdi ť, že sme mali na komisii tento 

materiál asi 4-krát a vyjadrili sme k tomu rôzne ná zory. 

Myslím si, že vždy sa komisia zhodovala a vždy to 

uznesenie bolo takmer jednotné. A taktiež treba pov edať 

to, že pokia ľ sme mali pochybností, tak sme si dovolili 

prizva ť vlastne zástupcov Matice slovenskej, aby nám celý 

priebeh a myšlienku tohto dobrého po činu poviem, dobrého 

počinu v tom zmysle, že ur čite nikto z kultúrnej komisie 

nemá výhrady vo či tomu, aby našim vierozvestom a takisto 

aj sv. Gorazdovi bolo vlastne vytvorené dajme tomu dajaké 

súsošie, a nejaká pripomienka. 

 

 Ale vidím to neš ťastné, a to sme si na komisii 

viackrát povedali aj s rôznymi emóciami, vidíme neš ťastné 

konanie Matice slovenskej v tom, že to bolo ve ľmi krátko.   

Súsošia takéhoto významu pre Bratislavu a pre hlavn é 

mesto, a asi to nemôže by ť riešené po čas dvoch rokov. A 

myslím si, že taktiež verejnos ť hlavného mesta a naši 

občania nemali možnos ť sa k tomuto dostato čne v predstihu 

vyjadri ť s ur čitou prezentáciou, ktorá by vlastne tomuto 

sa venovala. 

  

 Vieme, že v médiách o Márii Terézii a o tomto taki sto 

súsoší bola ve ľká diskusia a popísalo sa ve ľa. Ja som dos ť 

prekvapený, že o tomto sa nepíše. Neviem, či je to taká 

háklivá téma alebo aký je problém. Ale jednoducho, toto 

ako keby sme mali vyriešené. 
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 Ja si myslím, že to vyriešené nie je. 

 Takže poprosím, a takisto apelujem na pánov 

poslancov, dajme vlastne priestor odborníkom, ktorí  nám v 

tomto smere ukážu tú cestu, ako by sme sa mali vlas tne 

rozhodnú ť, a kde by súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda 

umiestnené malo by ť.  

 

 A takisto, ak tu máme odborníkov a schválili sme s i v 

minulom bode, v predchádzajúcom bode zásady a konce pciu, 

tak mali by sme do ve ľkej miery dba ť na to, aby sme ju 

dodržiavali. Inak potom sme hne ď po pol hodinke vlastne 

schválenia tohto bodu dali najavo, že je to pre nás  nie čo, 

čo aj tak nebudeme, či už nebudeme tomu pripisova ť vážnu 

úlohu a nebudeme sa na túto stránku obraca ť. Takže ďakujem 

pekne za tú pozornos ť.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Viete, nechcem sa vyjadrova ť k 

miestu. To tu už viackrát zaznelo, že či to je správne 

miesto; to by sme sa tu mali asi nejako dohodnú ť. Ale čo 

sa týka umeleckého diela, všetky tieto diela, ako n ám 

predstavovala pani hlavná architektka sú akademickí  

maliari. Ja si myslím, že všetky tie diela sú také,  že 

vyvolávajú ur čité emócie. A teraz je najdôležitejšie, aby 

to vyvolalo emóciu. Lebo ke ď, či sa mi to pá či alebo nie, 
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proste asi by sme si nie všetci dali Picasa doma a do 

obýva čky, a cez to všetko je hodnotný ako pozitívne. A 

veľakrát sa aj názory na Eiffelovú vežu rozchádzajú, a  

predsa to je najznámejšia pamiatka Európy. A proste  to 

znamená niekedy tá extrémnos ť, tie sochy možno sú dnes 

troška iné, ale práve to je ten dôvod, pre čo môžu by ť 

zaujímavé pre mesto a povedzme aj pre to námestie. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou pani poslanky ňa Jégh.  

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som chcela zareagova ť na to čo povedal pán 

Hanulík. A práve miesto uloženia toho súsošia preje dnávame 

teraz. Tento materiál hovorí o mieste, a nie o hodn ote 

výtvarného diela, ktorá bola bez nás urobená. Aby s me si 

to neplietli, teraz materiál hovorí o tom, či súhlasíme s 

umiestnením na Hurbanovom, alebo na tom ďalšom, teda v 

alternatíve A. O tom musíme teraz rozhodova ť. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má ešte raz pán poslanec Šov čík, ktorý sa druhý 

raz prihlásil do rozpravy.  

 Nech sa pá či, pán poslanec. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:   

 Áno, pretože som to svoje prvé vystúpene zabudol 

ukon či ť návrhom uznesenia, ktoré chcem predloži ť mestskému 

zastupite ľstvu. A síce, aby sme dnes odhlasovali 

uznesenie, ktoré hovorí, že Mestské zastupite ľstvo 

hlavného mesta Slovenskej republiky žiada primátora , aby 

na októbrové zastupite ľstvo predložil stanovisko Mestského 

ústavu ochrany pamiatok a Galérie mesta Bratislavy k 

súsošiu sv. Cyrila, Metoda a Gorazda a jeho umiestn eniu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Chcem vás informova ť, že do diskusie k tomuto bodu sa 

prihlásil pán biskup František Rábek za Konferenciu  

biskupov Slovenska a pán Peter Mulík ako tajomník M atice 

slovenskej.  

 Chcem vás požiada ť o súhlas s vystúpením týchto dvoch 

pánov, ktorí majú ur čite čo poveda ť k tejto téme, o ktorej 

diskutujeme.  

 Prosím, keby ste zdvihnutím ruky vyslovili súhlas s 

vystúpením týchto dvoch pánov.  

 (Hlasovanie.) 

 Ve ľmi pekne vám ďakujem. 

 Dávam slovo pánovi biskupovi Rábekovi na 3-minútov é 

vystúpenie.  

 Pán biskup, my máme také pravidlá, že 3 minúty 

udeľujeme hos ťom, ktorí vystupujú v diskusii. Takže nech 

sa vám pá či, máte priestor na vaše vystúpenie, nech sa 

páči. 
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Biskup František  R á b e k : 

 Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, váže ní 

páni poslanci, v prvom rade chcem využi ť túto príležitos ť, 

aby som sa po ďakoval za pozitívny postoj všetkých, ktorých 

som po čul k tejto skuto čnosti, že v súvislosti s jubileom 

ktoré ideme slávi ť by bolo ve ľmi správne, aby Bratislava 

ako hlavné mesto Slovenskej republiky malo aj dôsto jné 

súsošie, ktoré by pripomínalo týchto našich velikán ov. 

 

 Pokia ľ ide o náš postup, ako pripravovate ľov tohto 

súsošia, tak myslím že sme neurobili asi, alebo nev iem čo 

by sme iného mali urobi ť, ako sa obráti ť na vtedajšieho 

primátora ako predstavite ľa mesta. Dostali sme 

odporú čanie, ktoré sme sa snažili realizova ť, to znamená 

bola tam alternatíva aj toho Hurbanovho námestia, b ola tam 

požiadavka verejnej sú ťaže, aby to bola odborná 

záležitos ť. A takisto požiadavka komunikácie s 

architektmi, ktorí sa podie ľali na stvárnení Hurbanovho 

námestia. 

 

 Tieto podmienky sa splnili.  

 Výsledky poznáme, takže neviem teda čo by sme mohli 

viac a lepšie pre to spravi ť.  

 

 Ďalšia skuto čnos ť, ktorú by som vám rád dal do 

pozornosti je táto: Vysú ťažené súsošie ako návrh bol 

predložený aj na Ministerstvo kultúry, ktoré zberal o 

projekty pre jubileum a s tým, že teda niektoré pro jekty 

podporí. Toto súsošie na Ministerstve kultúry bolo 

podporené sumou 90.000 Eur, samozrejme s tým, že bu de 

realizované.  
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 Ďalšia skuto čnos ť je tá, že v rámci programov 

jubilejného roka sa po číta, a pokia ľ viem tak aj mesto 

Bratislava s tým po číta, že bude jednou z významných 

udalostí 4. júl, kedy by sa toto súsošie malo odhal i ť za 

prítomnosti pochopite ľne predstavite ľov mesta, ob čanov, 

cirkvi, at ď. 

 

 Ak by sa robili ur čité prie ťahy, tak samozrejme sa 

nedá stihnú ť tento termín. A jednoducho táto udalos ť a 

táto slávnos ť by sa nemohla kona ť. Tak by som poprosil, 

keby ste boli takí dobrí a zvážili všetky tieto súv islostí 

a pod ľa možností, ak uznáte za spravodlivé a správne, aby  

ste tento zámer podporili. Pekne ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pán biskup. 

 Ude ľujem slovo pánovi Mulíkovi, tajomníkovi Matice 

slovenskej. Nech sa pá či, pán doktor, máte slovo. 

 

 

Dr. Peter  M u l í k : 

 Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni  

poslanci, ďakujem ve ľmi pekne za možnos ť vystúpi ť v tejto 

veci. Samozrejme, nechcem vás nejakým spôsobom pou čova ť o 

dôležitosti Cyrilo-metodskej tradícii, čo ste vlastne 

spomenuli vo svojich vystúpeniach a si vlastne všet ci 

uvedomujete túto záležitos ť. Len chcem spomenú ť jednu vec, 

ktorá je dôležitá v tejto súvislosti, a to vo vz ťahu k 

Bratislave.  
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 Že tento inkultura čný experiment bizantskej misie, 

ktorý sa uskuto čnil na našom území a pre našich predkov, 

aj ke ď tu bolo spomenuté, že nežijeme v tejto tradícií, t o 

je pravda, žijú z toho južní a východní Slovania, s a 

uskuto čnil práve tu. A v Bratislave máme jednu z 

najvä čších ve ľkomoravských vykopávok sakrálnych na hrade. 

Čiže možno sa právom domnieva ť, že aj v Bratislave sa 

viaže pôsobenie sv. Cyrila a Metoda.  

 

 A práve preto myslím si, že diskusie o tom, či to má 

byť v Bratislave ale nie, sú neplodné. A vytváranie 

nejakej kauzy okolo toho, či v Bratislave má by ť v 

jubilejnom roku súsošie sv. Cyrila a Metoda nie je dobré. 

Už samotná diskusia spochyb ňujúca vlastne ohrozuje alebo 

poškodzuje naše historické vedomie.  

 

 Poviem teraz len formálne veci k tomuto: 

 Pre čo Hurbanovo námestie? Hurbanovo námestie z toho 

dôvodu, že je to jedno z centrálnych námestí v Brat islave, 

ktoré má ve ľmi ideálnu polohu aj vzh ľadom na to, že je tam 

sakrálna stavba. A je to vlastne v takej polohe, kd e 

Bratislav čania a návštevníci mesta budú vidie ť toto 

súsošie, budú vníma ť túto tradíciu ve ľmi živo.  

 

 Vôbec tá výhrada, že Hurbanovo námestie musí ma ť 

Hurbanovu sochu nesedí, ve ď to nie je nejaká sklada čka, 

nejaké lego. 

 Neviem, či ste sa zamysleli, ale Bratislava, pre čo 

Bratislava nemá centrálne Cyrilo-metodské námestie?  Ani v 

medzivojnovom období, ani v povojnovom, to ani sa 

nečudujem, ale ani teraz nikoho nenapadlo, aby Bratisl ava 

mala dôstojné Cyrilo-metodské námestie. Nemá. Takže  
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nemôžme operova ť s tým, aby socha bola na Cyrilo-metodskom 

námestí.  

 

 Čo sa týka postupu sú ťaže.  

 Ešte k výberu miesta vám poviem to, že mali sme 

architektonický prieskum. Čo sa týka Bratislavského hradu 

nie je to možné, v roku 2013 tam nebude ukon čená 

rekonštrukcia hradu. Preto sme sa priklonili k tomu to 

riešeniu. 

 

 V našej komisii, teda prípravná komisia na súsošie , o 

jej práci bolo mesto informované priamo pán primáto r, sme 

prizývali aj pani viceprimátorku Nagyovú Džerengovú ; 

bohužia ľ, sa dvakrát ospravedlnila. Čiže v priebehu 

príprav bolo mesto informované a my sme zakaždým sa  

usilovali komunikova ť, a to už viac ako rok. A v porote, 

ako už bolo spomenuté, bola aj pani hlavná architek tka 

Konrád. (gong) 

 

 Ešte na záver vám chcem poveda ť jednu vec, ve ľmi 

dôležitú. Ke ď nebudeme ma ť toto súsošie, ktoré teraz 

schva ľujeme, pre krátkos ť času sa môže sta ť, že nebudeme 

mať nijaké. Pretože akéko ľvek obštrukcie, od ďaľovanie môže 

spôsobi ť, že do júla budúceho roku, ke ď aj Celoštátna 

komisia na prípravu osláv Cyrila a Metoda po číta s týmto 

súsoším, súsošie nebude.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 
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 Do diskusie sa ďalej hlási pani poslanky ňa Tvrdá; 

nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja na margo predneseného 

uznesenia pána Šov číka, pán riadite ľ MÚOP je prítomný, ja 

si myslím že o mesiac nemusíme číta ť jeho vyjadrenie. 

Myslím si, že sa zaoberal touto záležitos ťou dos ť. By som 

bola rada, keby vystúpil teraz a nepre ťahovali sme nejaké 

naše rozhodnutie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dám priestor pre vystúpenie pána riadite ľa.  

 Ešte predtým ude ľujem slovo dvom poslancom; pán 

poslanec Drozd a po ňom pán poslanec Pekár.  

 Potom bude pán riadite ľ vystupova ť. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som schválne si po čkal na 

vystúpenie pána biskupa a pána zástupcu Matice slov enskej, 

aby naozaj nám priblížili z ich poh ľadu genézu rozhodnutia 

o umiestnení sochy. Samozrejme, ur čité, ur čité rozhodnutia 

idú naprie č volebným obdobiam. Bolo tu odporú čanie 

bývalého pána primátora. Myslím, že spolo čnos ť ktorá 

realizuje toto súsošie naplnila všetky odporú čania, ktoré 

boli dané z mesta. Myslím, že pristupovali k tomuto  s 

rešpektom vo či mestu. A ja si myslím, ešte samozrejme si 

počkám na vystúpenie pána riadite ľa, ja si myslím, že ke ď 
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chceme ma ť sochu týchto vierozvestov v Bratislave, tak 

treba sa aj pod ľa toho rozhodnú ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:    

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. Naozaj 

vystúpili tu dvaja kompetentní ľudia, ktorí nerobia na, 

alebo nerobia prípravu realizácie sochy sv. Cyrila a 

Metoda v Bratislave, len mesiac. My máme v Bratisla ve 

bustu Andreja Hlinku. Keby sme sa držali tu teórie,  

nepatrí do Bratislavy ale do Ružomberka, tak ju tu nemáme. 

Ale my sme hlavné mesto. Socha svätých Cyrila a Met oda si 

zaslúži dôstojné miesto a zaslúži si by ť v Bratislave. Je 

to kus histórie nielen Slovenska, je to história Ve ľkej 

Moravy.  

 

 Môžem poveda ť za poslanecký klub KDH, že budeme 

hlasova ť za alternatívu B. Akéko ľvek predlžovanie 

rozhodovania smeruje len k tomu, že táto socha nebu de v 

Bratislave postavená. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Pani poslanky ňa Farkašovská, po nej pán riadite ľ. 

 

 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Zatia ľ mi je jasné, pre čo by socha 

nemala by ť na hrade, pretože tam prebiehajú rekonštruk čné 

práce, ako to vysvetlil pán Mulík, lebo som bola 

pripravená zahlasova ť práve za hrad, ke ďže  je tam aj 

práve aj spomínaná pamiatka a je to naozaj vhodné m iesto 

na takúto sochu; pod ľa môjho názoru. Ale nie je mi jasné, 

pre čo by nemohla by ť na Gorazdovej, dnes to zatia ľ nikto 

nepovedal. Aspo ň teda nie adresne oh ľadne Gorazdovej, 

ktorá aj názvom s tým súvisí.  

 Čiže na túto otázku by som poprosila odpove ď.  

 S tým, že ak budeme hlasova ť za alternatívu B, tam sa 

predsa stále hovorí bu ď o hrade alebo o Gorazdovej, čo tým 

vlastne schválime. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Alternatíva B hovorí o Hurbanovom námestí. 

 V "A" sa hovorí v dvoch možnostiach, kde nechávame  

ten priestor otvorený pre tých, ktorí by to zvažova li. 

Takže len vysvet ľujem, že tie alternatívy sú opa čne.  

 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie reaguje pán  

poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo.  



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

274  

 Možno je to moja miestna neznalos ť, naozaj v tejto 

chvíli si neviem spomenú ť, kde je Gorazdova ulica. Možno 

to vie vä čšina Bratislav čanov, ale myslím si, že takmer 

každý vie kde je Hurbanovo námestie, kde je kostol sv. 

Trojice. Tak aj toto je jeden z dôvodov, pre čo by malo by ť 

práve tam. To je môj názor. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Faktickou poznámkou na pani poslanky ňa Farkašovskú 

pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Gorazdova ulica, pani Farkašovská to nedovysvetlil a 

niektorým poslancom je, je vlastne na vrchole Brati slavy. 

Je tam ve ľký chrám, je tam verejný priestor vhodný na 

umiestnenie sochy. Je tam pútne miesto, na území me sta 

vlastne jediné, ktoré je aj živé, a ktoré má aj ve ľmi 

pekné okolité prostredie. Ja to Kalvária bratislavs ká.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Šov čík už hovoril dvakrát, čiže hovori ť 

už nemôže, nemôže sa prihlási ť len faktickou poznámkou. 

Ale riadne vystúpenie vám, pán poslanec, udeli ť už 

nemôžem. Čiže faktickú poznámku ešte pre pána poslanca 

Šovčíka. Nech sa pá či. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Aj ako reakciu na diskusiu v tomto zastupite ľstve, 

sťahujem svoj návrh uznesenia, aby som otvoril cestu k 

tomu rozhodnutiu dnes.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Slovo má riadite ľ Mestského ústavu ochrany pamiatok, 

pán PhDr. Štassel. 

 

 

PhDr. Ivo  Š t a s s e l, riadite ľ Mestského ústavu 

ochrany pamiatok: 

 Dobrý de ň. Ak mám reagova ť na otázku o odbornom 

posúdení tohto súsošia, teda jeho výtvarných kvalít , tak 

treba poveda ť, že aby sme sa držali zásady odbornosti, tak 

museli by do toho, do tej komisie, ktorí budú posud zova ť 

tento pomník, jeho výtvarnú stránku, zvolaní špi čkoví 

odborníci, aby to rozhodnutie nebolo spochybnite ľné. 

Pretože túto kompetenciu nemá myslím si nikto v tej to 

sále, dokonca ani náš ústav, lebo sa zaoberá predno stne 

pamiatkami. A na výtvarnú stránku musia by ť odborníci, 

ktorí sa dlhé roky pohybuje v oblasti výtvarného  u menia a 

sú schopní posúdi ť tieto veci. Čiže by sme museli 

kooptova ť odborníkov z radov Vysokej školy výtvarných 

umení, Akadémie vied, výtvarných spolkov, zvola ť takúto 

komisiu, delegova ť na nich ur čité právomoci, aby sa k tomu 

mohli vyjadri ť. 
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 A na základe toho potom by ste sa mohli slobodne 

rozhodnú ť, či tento odborný názor budete rešpektova ť.  

 

 Netrúfam si z pozície Mestského ústavu ochrany 

pamiatok teraz poveda ť, či to súsošie má výtvarné kvality 

alebo nie, pretože ako ja tak aj koncepcia pomníkov , ktorú 

ste schválili, rešpektuje slobodu výtvarného prejav u a 

rešpektuje názor akademického sochára alebo maliara  na 

právo vyjadri ť sa, akým spôsobom chce tú svoju myšlienku 

pretavi ť do hmoty.  

 

 Čiže na margo tej otázky to ľkoto, že musela by by ť 

táto špi čková odborná komisia, ktorá by posúdila a potom 

samozrejme termínové veci sa posúvajú, pretože do ďalšieho 

zastupite ľstva to nevidím reálne schváli ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chcem len pripomenú ť, že k výtvarnému h ľadisku sa 

vyjadrili predkladatelia materiálu. Teda aj Mestský  ústav 

ochrany pamiatok priamo v materiáli. Máte tam zhodn otené 

výtvarné h ľadisko, ktoré hovorí, že ví ťazný návrh pána 

Gabríka je stvárnený spôsobom, ktorý v tejto oblast i 

sakrálnej tvorby je nie neobvyklý. Jednoducho, sú t u 

kritéria, ktorými sa posudzuje ten návrh a nie je t am 

hodnotenie žiadne vybo čenie, ktoré by znamenalo, že by sme 

z tohto mali robi ť tú hlavnú tému. 

 

 Čiže pán riadite ľ, vy ste zrejme povedali ten svoj 

príspevok. Ak ste skon čili prihlásená je ešte pani hlavná 

architektka. Čiže ja dám slovo pani hlavnej architektke na 
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druhé vystúpenie a potom zrejme pristúpime ku hlaso vaniu. 

Nech sa pá či, pani architektka. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ja ďakujem, vážené dámy, vážení páni, za túto 

diskusiu. My sme to diskutovali naozaj ove ľa dlhšie. 

 Z môjho, poviem čiste odborného, mestotvorného 

hľadiska je toto Hurbanovo námestie nevhodné pre 

umiestnenie tejto figurálnej kompozície. Jeden dôvo d som 

uviedla vo svojej prezentácii. Ďalší je; ako nikto tu 

nepopiera, že nepatria do Bratislavy, ale argumentá cia, že 

je kostol sv. Trojice v blízkosti, at ď., ktorý je 

barokový, ako vieme že vlastne je tam Obchodná ulic a, 

ktorú sa budeme snaži ť budova ť ako jeden významný mestský 

koridor. Že z h ľadiska takého, takej perspektívy a takej 

vízie mesta, patria títo významní, toto významné sú sošie 

patrí, pod ľa mňa, na východnú terasu Bratislavského hradu. 

 

 A ja som sa rozprávala so sochárom nie raz o 

materiáli, o celej, ako vznikol, ako ten jeho návrh  

vlastne vznikol. On sa volá Rotunda. On sa volá Rot unda. 

On sa tam odvoláva vlastne, že umiest ňuje toto trio, tieto 

tri až také giacomerciovské postavi čky, vysoké, štíhle, ak 

si tak opticky pamätáte do kruhového pôdorysu. To j e tá 

rotunda. Rotunda je nie čo, čo dnes nestávame. Rotunda nás 

spája už každého, pod ľa mňa nemusíme by ť odborníci, s 

hlbokou históriou, s románskymi stavbami a spája ná s s 

Veľkou Moravou. 

 

 Ja preto vlastne, ja z môjho h ľadiska odporú čam 

východnú terasu. Ja to, že tam prebiehajú rekonštru kčné 
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práce nepovažujem ako zábranu za pietny akt, ktorý by sa 

tam odohral. Ve ď my tento pamätník teraz nepostavíme na 5 

rokov, na 2 roky, ani 2 týždne. My ho staváme, dúfa jme že 

na ove ľa viac rokov, a že už nepríde doba, kedy budeme 

pamätníky jednoducho búra ť a premiest ňova ť. Ďakujem pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

  Toto bolo posledné vystúpenie v rámci bodu 31. 

 Navrhujem, aby sme ukon čili diskusiu, dali slovo 

návrhovej komisii. 

 

 Vzh ľadom na priebeh diskusie odporú čam, aby sme 

najprv hlasovali o alternatíve B. 

 Aby sme za čali hlasovaním o tejto alternatíve. 

Vyjadríte svoj názor, pokia ľ by tá alternatíva prijatá 

nebola, v materiáli sa nachádza samozrejme aj alter natíva 

A. Čiže návrhová komisia potom usmerní hlasovanie týmto  

smerom.  

 Ale vzh ľadom na priebeh tej diskusie navrhujem 

hlasova ť o alternatíve B. 

 Dávam slovo pani predsední čke návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia v alternatíve B na Hurbanovo námestie v 

Bratislave.  
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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 uznesen ia 

v znení alternatívy B:  

 Mestské zastupite ľstvo schva ľuje postavenie súsošia 

Cyrila, Metoda a Gorazda na základe žiadosti Spolo čnosti 

Svätého Cyrila, Metoda a Gorazda na Hurbanovom náme stí v 

Bratislave. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Z nich trinásti hlasovali za tento návrh, dvaja 

hlasovali proti, dvadsiatitraja sa hlasovania zdrža li. 

 Konštatujem, že alternatíva B nebola schválená. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o alternatíve A: 

 Postavenie súsošia Cyrila, Metoda a Gorazda v 

Bratislave v lokalite; a teraz máme: 

a) Gorazdova ulica 

b) východná terasa Bratislavského hradu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to navrhnuté takto spolo čne, aby sa vybralo 

vhodnejšie miesto z týchto dvoch. Čiže nie je to tak, že v 

tejto chvíli predpisujeme, kde by to malo by ť. 
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 Prosím, vyjadrite sa hlasovaním k tomuto návrhu, 

ktorý je odporú čaním v zmysle koncepcie ktorú sme 

predložili na výber lokality. 

 Prosím, hlasujeme o alternatíve číslo A. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Z nich dvadsa ťtri hlasovalo za, nikto nebol proti, 

pätnásti sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo schválilo 

alternatívu A a odporu čilo dve lokality na umiestnenie 

sochy Cyrila, Metoda a Gorazda po tej diskusii, kto rú sme 

spolu absolvovali. 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Tým sme uzatvorili rokovanie o bode číslo 31. 

 

 

 Vzh ľadom na v čerajšiu dohodu o procedúre a postupe 

dnešného d ňa odporú čam, aby sme pokra čovali bodom 52 až po 

bod 57.  

 To znamená tie body programu, ktoré súvisia s 

ekonomikou nášho mesta a s všeobecne záväznými 

nariadeniami. 

 To znamená, ideme rokova ť o bode 52. 

 

 

 

BOD 52:  

Informácia o plnení rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za I. polrok 2012.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne a poslanci, predkladáme vám 

materiál, ktorý dáva obraz o hospodárení mesta za p rvý 

polrok, kde to základné konštatovanie je to, že sa nám 

darilo udržiava ť vyrovnaný rozpo čet mesta. Ale darilo sa 

to len preto, že sme mali nezaplatené faktúry. To z namená, 

neboli sme schopní hradi ť všetky svoje záväzky. Ide najmä 

o záväzky, ktoré si mesto prenieslo do svojho rozpo čtu na 

tento rok z roku 2010, kde sme neboli schopní uhrad i ť. 

Týkali sa niektorých záväzkov verejného osvetlenia,  nie čo 

vo vz ťahu k Dopravnému podniku. Jednoducho tieto veci 

tla číme pred sebou a neboli sme schopní ich v tom rozpo čte 

uhradi ť.  

 

 Ten dôvod bol viacnásobný, a ja ho rozmením vlastn e 

na tri skuto čností, ktoré podstatným spôsobom ovplyv ňujú 

hospodárenie mesta v tomto roku: 

 

 Po prvé, je to nízky výnos z predaja majetku mesta , 

ktorý bol plánovaný vo výške 14 miliónov Eur a za p rvý 

polrok sa naplnil vo výške 3 milióny, čo je nie čo okolo 20 

%. Čiže nízky príjem z predaja majetku spôsobil, že nie  

sme schopní hradi ť najmä kapitálové výdavky. 

 

 Tá druhá skuto čnos ť, ktorá sa za čala prejavova ť už v 

prvom polroku a výrazne ovplyv ňuje naše hospodárenie aj v 

druhom polroku, je výpadok na dani z príjmov. Da ň z 

príjmov fyzických osôb, ktorá je podstatným príjmom  

samosprávy mesta aj mestských častí, vypadol, a zdá sa že 

budeme mať výpadok na tento rok vo výške 3,5 milióna Eur. 

3,5 milióna Eur nedostaneme od štátu, hoci štát 
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prognózoval, plánoval, ale nemá túto da ň vybranú v takej 

výške. Čiže musíme po číta ť s tým, že výnos tejto dane bude 

nižší.  

 

 Sú časne tým tretím dôvodovom je informácia, že nami 

zvýšená da ň z nehnute ľností, z ktorej sme plánovali vyššie 

príjmy o 10 miliónov Eur sa nap ĺňa takým spôsobom, že 

výnos z nej môžme o čakáva ť vyšší o 9,5 milióna, čiže 

zhruba 500 tisíc Eur vybrané nebude. Opä ť je to podstatná 

informácia pre mesto, aj mestské časti, ktoré budú ma ť 

výpadok, pretože sa o tú da ň spolo čne delíme z h ľadiska 

príjmov obidvoch úrovní samosprávy.  

 

 Tieto skuto čnosti považujem za ve ľmi podstatné a na 

ne sme nadviazali potom materiál pod bodom 53, kde 

navrhujeme zmenu rozpo čtu, pretože nechceme skon či ť ako 

zadlžené mesto koncom roka. Musíme zareagova ť na tie 

signály, ktoré nám dáva to okolité prostredie, že n ie sme 

schopní umiestni ť všetky svoje akvizície z h ľadiska 

predaja majetku. Už to nie je to, že by sme sa neve deli 

dohodnú ť na tom čo chceme predáva ť, ale je to aj reakcia 

trhu, ktorý reaguje ve ľmi pomaly a niektoré naše ponuky 

jednoducho neakceptuje. Čiže nezískavame tie peniaze, s 

ktorými sme po čítali a musíme na to reagova ť v príjmovej 

ale aj výdavkovej časti rozpo čtu. O tom ale budem hovori ť 

v bode 53.  

 

 Chcem vám teda predloži ť správu o tom ako sme 

hospodárili v prvom polroku tohto roku. Máte ju pre dloženú 

aj po jednotlivých programoch v rámci Programového 

rozpo čtu, máte zdôvodnené detailnejšie jednotlivé 

skuto čností, ktoré ovplyvnili naše hospodárenie.  
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 Správu vám predkladám na vaše vyjadrenie a v uznes ení 

navrhujem, aby sme túto správu zobrali na vedomie.    

 To ľko z mojej strany na úvod. 

 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu 52.  

 Vidím, že do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 

 Dám slovo návrhovej komisii aby predniesla; pardon , 

pán poslanec Len č, prepá čte. Nech sa pá či, pán poslanec 

Lenč má slovo. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa ospravedl ňujem, 

ja mám teraz v úmysle predloži ť jeden dopl ňovací návrh. Je 

to dopl ňovací návrh, ktorý som aj minulý rok predkladal, 

ale nebolo to v tomto bode, ale v bode zmena rozpo čtu. 

Bojím sa však troška toho čo sa bude dia ť pri tomto bode a 

či sa naozaj zmena rozpo čtu schváli, tak preto som si 

dovolil ob ťažova ť s tým v tomto bode. Tu sa mi to zdá také 

bezproblémové, a aj ten môj návrh aspo ň minulý rok bol 

bezproblémový. 

 

 On sa týka použitia príjmov získaných z príspevkov  na 

čiasto čnú úhradu spojenú so štúdiom na základných 

umeleckých školách a centrách vo ľného času. Ak si to, pán 

primátor, pamätáte, tak to sú tie peniaze, ktoré vl astne 

ZUŠ a CV Č vyberú nad rámec tých, s ktorými rátali v 

rozpo čte a nie je možné ich použi ť iná č, ako bu ď že 

zastupite ľstvo príjme zmenu rozpo čtu alebo takéto 

uznesenie.  
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 Toto uznesenie vlastne dáva vám právomoc urobi ť 

rozpo čtové opatrenie a tieto prostriedky ZUŠ a CV Č môžu 

použi ť ešte v tomto roku.  

 

 Takže ja si dovolím navrhnú ť uznesenie. 

 Čiže mestské zastupite ľstvo, ozna čí sa to ako B, 

schva ľuje použitie príjmov získaných z príspevkov na 

čiasto čnú úhradu spojených so štúdiom v základných 

umeleckých školách (školné) a činnos ťou v centrách vo ľného 

času vybraných nad rámec predpísaných záväzných príj mov  

základných umeleckých škôl a centier vo ľného času na ich 

bežné výdavky ešte v tomto kalendárnom roku, pri čom pri 

dosiahnutí vyšších príjmov sa o rovnakú sumu v rozp očte na 

rok 2012 zvýšia výdavky týchto organizácií. 

 Neviem, či aj termín tam treba nejaký dáva ť? Minule 

sme nedali. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to súhlas zastupite ľstva k tým, aby tie peniaze 

boli použité. Možno by sme tam mohli da ť slovo "rozpo čtové 

opatrenie", pretože rozpo čtové opatrenia bez súhlasu 

zastupite ľstva primátor robi ť nemôže. Čiže mohli by ste 

poveda ť, že schva ľujeme rozpo čtové opatrenie - použitie, 

at ď. A potom bude jasné, že ste mysleli na zmenu rozpo čtu.  

 

 Ja by som to skôr myslel, že to patrí do bodu 53, ale 

je to na vás, pán poslanec, predložili ste to teraz . A 

dopl ňme tam, prosím, tie slová "rozpo čtové opatrenie".  Aby 

bolo úplne jasné pre kolegov z finan čného oddelenia, že čo 

sa má na mysli. 
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 Čiže, ak budete súhlasi ť, tak tam doplníme tie slová   

"rozpo čtové opatrenie". Môžem? Čiže pán poslanec Len č 

súhlasí tak nejak mimo verbálne; nepovedal to nahla s, ale 

zrejme to do toho uznesenia dopíše. 

 

 Ke ďže nie sú ďalšie príspevky do diskusie, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrhy na 

hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Dohodli sme sa, že pán poslanec Len č pre číta tento 

návrh, nako ľko to má pripravené v po číta či.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pán poslanec Len č uvedie návrh, ktorý 

vlastne predkladá v mene návrhovej komisie. Môžme t o takto 

poveda ť; nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Člen návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Čiže za berie na vedomie informáciu sa ozna čí ako A. 

 A toto bude ako B: 

Schva ľuje rozpo čtové opatrenie - použitie príjmov 

získaných z príspevkov na čiasto čnú úhradu spojených so 

štúdiom v základných umeleckých školách (školné) a s 

činnos ťou v centrách vo ľného času vybraných nad rámec 

predpísaných záväzných príjmov základných umeleckýc h škôl 

a centier vo ľného času na ich bežné výdavky ešte v tomto 
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kalendárnom roku, pri čom pri dosiahnutí vyšších príjmov sa 

o rovnakú sumu v rozpo čte na rok 2012 zvýšia výdavky 

týchto organizácií. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam hlasova ť o tomto návrhu pána poslanca Len ča. 

 Nech sa vám pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťšes ť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 No, my sme hlasovali A berie na vedomie a B toto, 

takže to je tým pádom schválené. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hlasovali sme o dopl ňujúcom návrhu. Ja som tomu 

rozumel tak, tak ho uviedol pán poslanec. Takže ešt e 

prosím o jedno hlasovanie, aby bol poriadok.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  
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 Čiže mestské zastupite ľstvo po A. berie na vedomie 

informáciu o plnení rozpo čtu hlavného mesta. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O tej časti sme nehlasovali. Prosím, dávam hlasova ť o 

časti A uznesenia.  

 Časť B ste schválili pred chví ľou. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťšes ť hlasovalo za, nikto proti, dvaja sa 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

52. 

 Otváram rokovanie o bode 53. 

 

 

 

BOD 53:  

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2012.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

vzh ľadom na skuto čností ktoré som uviedol v tom predošlom 

bode, to znamená negatívny vývoj nášho hospodárenia  z 

hľadiska získavania kapitálových príjmov, pokles príj mov 

zo strany štátu, napriek prognóze, ktorá bola zvere jnená v 
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polovici roku, nižší výber dane z nehnute ľností spôsobil 

potrebu upravi ť rozpo čet.  

 

 Prichádzame teraz s návrhom, v ktorom sa dejú a 

navrhujú ďalšie úsporné opatrenia, pretože z h ľadiska 

kapitálových výdavkov musíme niektoré záväzky plati ť. Ak 

ich nebudeme plati ť, mesto sa dostane do zložitej situácie 

a tej chceme predís ť. Čiže navrhujeme úspory na bežnom 

rozpo čte, teda na bežných výdavkoch.  

 

 Navrhujeme zníži ť príjmy, teda zobra ť do úvahy to, že 

od štátu dostane o 3,5 milióna Eur menej na dani z príjmov 

fyzických osôb, o 500 tisíc menej na dani z nehnute ľností, 

čiže zhruba okolo 4 milióny znižujeme príjmy na úrov ni 

bežných príjmov. Na úrovni kapitálových príjmov uva žujeme, 

že zhruba 5 miliónov Eur z predaja majetku jednoduc ho 

nedostaneme a navrhujeme zníženie.  

 Celkove teda takmer 10 miliónov Eur navrhujeme zní ži ť 

príjmy. 

 

 A na úrovni výdavkov navrhujeme krátenie, ktoré sm e 

poňali, povedal by som diferencovane. To znamená nekrá time 

všetkým o nejaké pol percento, percento, 5 percent.  

Snažili sme sa prechádza ť tie jednotlivé organizácie a 

zvažova ť, kde je možné znižova ť výdavky napriek tomu, že 

už v minulom roku, pod ľa ktorého bol schválený tohtoro čný 

rozpo čet, tie výdavky boli znížené na maximálne možnú 

mieru.  

 Čiže tá miera úspor je niekde medzi 1 % a 5 % 

diferencovane pod ľa organizácií. Najvä čšie zníženie sa 

navrhuje na Bratislavskom kultúrnom a informa čnom 

stredisku, ktoré má zníženie o 8 %. 
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 Máme tam navrhované úsporné opatrenia prakticky vo  

všetkých oblastiach okrem výdavkov na sociálnu obla sť, kde 

vďaka zákonu, ktorý bol prijatý ešte v minulom volebn om 

období od marca sme posilnili príjmy mesta vzh ľadom na 

štátny príspevok, ktorý dostávame na jednotlivého k lienta 

a nezdalo sa nám korektné, aby sme túto oblas ť krátili. 

 

 Iste ste si všimli, že sme nepredkladali návrh 

všeobecne záväzného nariadenia o zvýšení poplatkov za 

pobyt v sociálnych zariadeniach. Ke ď sme si napo čítali 

celý ten sociálny okruh, peniaze zo štátu, doterajš ie 

platby od klientov a to čo sme my ako mesto dávali do 

systému, nám sta čia na to aby sme pokryli potreby 

zariadení a nenavrhujeme krátenie. Zvýraz ňujem to preto, 

že to je dôležité.  

 

 Rovnako nenavrhujeme krátenie na Dopravnom podniku  v 

takom rozsahu ako by zodpovedalo 1 až 5 %, pretože tiež 

máme pocit že oblas ť verejnej dopravy, vzh ľadom na to akú 

vážnos ť jej pripisujeme, by takéto zníženie neuniesla.  

 

 Sú tu teda navrhnuté úsporné opatrenia, ktoré 

vyvolali prirodzene diskusiu v radoch poslancov. My  sme sa 

stretli s jednotlivými klubmi a dostali sme požiada vky zo 

strany poslaneckých klubov, ktoré by som nazval 

prioritami, ktoré bolo treba a chceli sme ich premi etnu ť 

do materiálu, aj boli premietnuté v takom rozsahu, aby sme 

udržali tie priority na ktorých záleží vám ako posl ancom, 

aby z rozpo čtu nevypadli.  

 Máte ich premietnuté aj v uznesení v podobe použit ia 

prostriedkov z Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, o 
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ktorých mali poslanci pocit, že by mali by ť použité na 

rozvoj cyklistických trás.  

 

 Vzh ľadom na to, že v tomto roku to možné nie je, 

viete že ešte len dnes budeme rozhodova ť o vedení 

cyklotrasy napríklad cez ostrov Siho ť alebo mimo neho, 

čiže tie peniaze sa snažíme prenies ť do budúceho roku s 

tým, že ten výnos BVS bude našim dodato čným príjmom a 

použijeme ho na znižovanie dlhu mesta. Ale budeme s a 

snaži ť vytvori ť peniaze, ktoré by prostredníctvom 

rezervného fondu bolo možné prenies ť do budúceho roku tak, 

aby boli použité na budovanie cyklistických trás ak o 

priority, ktorú presadzovali poslanecké kluby. 

 

 Rovnako ako je to budovanie kamerového systému, kd e  

vzh ľadom na čas kedy sme o tom rozhodli a podmienky 

verejnej sú ťaže, do ktorej sa pustila mestská polícia, 

nebude možné minú ť tie peniaze v tomto roku, ale budeme sa 

snaži ť ich zachova ť pre potreby roku budúceho, aby sme ich 

zmysluplne minuli v zmysle našej diskusie z júna.  

 

 To ľko na úvod materiálu, ktorý nie je vôbec ľahký, 

pretože vä čšine našich organizácií, vä čšine našich oblastí 

berie peniaze.  

 

 Ale vzh ľadom na to, že sme zodpovední hospodári, 

ktorí si uvedomujeme tie ohrani čenia, ktoré sú okolo nás, 

musíme sa k tomu postavi ť tak, že schválime úpravu 

rozpo čtu a budeme ma ť kontrolované hospodárenie mesta do 

konca roku tak, aby sme neskon čili s nejakým deficitným 

výsledkom.  

 To je návrh, ktorý vám predkladáme. 
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 V ďaka za tú diskusiu a úpravy, ktoré ste navrhli z 

vašej strany. 

 

 Otváram diskusiu o bode 53.  

 Do diskusie sa hlási ako prvý pán poslanec Hr čka. 

 Nech sa pá či, pán poslanec, máte slovo.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Len ja, teraz ste spomenuli, že 

peniaze na kamerový systém, ktoré mali by ť použité na 

tento rok sa presúvajú do ďalšieho roku. Ja si ve ľmi dobre 

pamätám diskusiu, ke ď sme toto navrhovali a vraveli sme 

vám; urobme najskôr koncepciu, až potom použime. Bo lo 

povedané: Není možné presunú ť peniaze z tohto roku do 

budúceho. Zrazu to možné je. 

 

 Ja neviem, cítim sa niekedy ako "Alenka v ríši 

divov", ke ď sme na minulom zastupite ľstve alebo 

predminulom sme sa pýtali už spomínanú infla čnú doložku, 

či k nejakej zmluve je infla čná doložka? Po čuli sme, že 

infla čná doložka k nej je. Pozreli sme si zmluvu a zistil i 

sme, že infla čná doložka tam nie je.  

 

 Ja niekedy neviem, či mám veri ť tomu, čo sa tu 

rozpráva, lebo ako, bu ď teda tam nie čo je a funguje alebo 

to nefunguje. Bu ď sa dajú peniaze prenáša ť medzi rokmi a 

potom sa tak k tomu postavme. Alebo sa peniaze medz i rokmi 

prenáša ť nedajú; vy nás často krát tla číte, ak tie peniaze 

neminieme teraz, ohrozíme bezpe čnos ť, nemôžme ich použi ť v 

ďalšom roku. V dobrom úmysle poslanci zahlasujú a po dporia 
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to a potom sa o dva mesiace, tri mesiace dozvieme, že ke ď 

sa chce, tak sa dá. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, na to zareagujem, naozaj sa nedajú 

peniaze prenáša ť do budúceho roku. Jediný spôsob je taký, 

že mesto urobí prebytok rozpo čtového hospodárenia, ten 

prebytok na základe vášho rozhodnutia uloží do reze rvného 

alebo iného fondu, a opä ť si potom tie peniaze v budúcom 

roku vyberie, aby mohlo s tými peniazmi pracova ť.  

 

 Ja som vzh ľadom na tú diskusiu, ktorá bola v júni, 

požiadal mojich kolegov, právnikov, odborníkov na 

financie, aby opä ť pozreli do zákona o rozpo čtových 

pravidlách a h ľadali odpove ď na to, či to len nejako možné 

nie je, pretože takú požiadavku sme od poslancov do stali. 

Zistili sme, že to možné nie je tak, aby ste zobral i teraz 

peniaze, alokovali ich pre rok 2013. Musíte to urob i ť tak, 

že si vytvoríte prebytok hospodárenia.  

 

 V navrhovanom uznesení poslanci hovoria, chceme, a by 

ste urobili takýto prebytok, lebo nám na tom záleží . Bez 

toho by ten prebytok nevznikol a možno to bude znam enať 

nezaplatenie iných vecí, ktoré v tom rozpo čte alokované 

sú. Čiže je to ve ľmi neštandardný krok. Ale našli sme 

cestu, aby sme našli spôsob dohody aj s poslancami,  ktorí 

takýmto spôsobom formulovali požiadavky.  

 

 Čiže to čo sme tu povedali, že je normálne preklada ť 

peniaze z roka do roka nie je, ale dá sa nájs ť cesta, ke ď 
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to chce zastupite ľstvo takýmto spôsobom urobi ť a vyjadrí 

to hlasovaním, tak my tu cestu budeme musie ť rešpektova ť, 

pretože sme h ľadali spôsob ako to urobi ť. 

 Pán poslanec Pekár má faktickú poznámku; nech sa 

páči. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Chcem reagova ť na 

pána poslanca Hr čku, ktorý hovorí, že diskusia o kamerovom 

systéme bola taká, či máme peniaze alebo nie. Ja ho 

opravím; tá diskusia bola v tom, že sme apelovali, aby sme 

schválili rozmiestnenie kamier v mestských častiach a 

neschválili koncepciu, ktorá tu tiež bola navrhovan á, 

pretože tá koncepcia by nehovorila o tom, že teraz ideme 

rozmiest ňova ť kamery v Ružinove a ešte v tých ďalších 

mestských častiach, ale o tom, že najskôr urobíme 

koncepciu a potom budeme rozhodova ť, kde kamery 

namontujeme. O peniazoch sme sa tam nebavili, penia ze boli 

v rozpo čte. Len bola otázka, kde tie kamery budú 

namontované.  

 Čiže toto bola zlá poznámka zo strany pána poslanca 

Hrčku. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka môže reagova ť aj na faktickú 

poznámku na svoju adresu a zrejme aj na m ňa. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Rád vám vytiahnem zo zápisnice návrh pani 

Farkašovskej, ktorá ako predsední čka komisie navrhovala 

presunutie finan čných prostriedkov na základe rozhodnutia 

komisie. A potom tento svoj návrh stiahla z dôvodu,  že jej 

bolo povedané, že finan čné prostriedky sa nemôžu prenáša ť 

z roku do roku. Rozprával som sa s ňou o tom, pamätám si 

to, milerád vám to vytiahnem.  

 

 A na druhej strane by som, pán primátor, presne o tom 

sa bavíme: ke ď sa chce, cesta sa nájde. To je o tom. Len 

proste niekedy sa nechce, a to je to, čo ja mám tu pocit, 

že ke ď sa zrazu chce, tak nájdete spôsob, akým tie 

finan čné prostriedky prenies ť. Ale musí sa chcie ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ja som naozaj v čase diskusie v júni 

nevedel poveda ť ten spôsob, ako to mám urobi ť. Ke ď som 

dostal jasnú požiadavku poslancov, urobili sme anal ýzu, 

zistili sme, že priamo to nie je možné, nepriamo án o. To 

len hovorím ako to je. 

 Pán poslanec Šov čík diskutuje; nech sa pá či. 

 

 

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

 Hovorí sa, že rozpo čet sú v číslach premietnutá 

politika. Platí to aj v tomto prípade. Ke ď sme prijímali 

rozpo čet na rok 2012 na to, aby získal vä čšinovú politickú 

podporu v zastupite ľstve, tak sme zadefinovali plne 

rešpektujúc finan čnú situáciu a finan čné možnosti mesta, 
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naše priority, ktoré boli v tom rozpo čte premietnuté. Čiže 

v číslach premietnutá naša politika.  

 

 Zadefinovali sme dôležitos ť bezpe čnosti pre ob čanov 

Bratislavy a návštevníkov a preto sme alokovali 

prostriedky na kamerový systém. Považujeme za ve ľmi 

dôležité rozvoj cyklistických trás na území mesta. A preto 

sme alokovali finan čné prostriedky na túto prioritu.  

 

 Život ukázal, že asi nie všetky tie prostriedky 

finan čné sa budú da ť minú ť v tomto rozpo čtovom roku. A 

preto sme po diskusiách, mnohých diskusiách, ťažkých 

diskusiách našli tento spôsob, ako prenies ť tieto finan čné 

prostriedky do budúceho roku, aby boli použité naoz aj na 

tie priority, ktoré sme zadefinovali.  

 

 Ke ď sa otvorila téma cyklotrasy cez Siho ť a vz ťahu k 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, tak spolo čnos ť 

Bratislavská vodárenská vyplatila dividendu aj pret o, aby 

mesto Bratislava mohlo rieši ť, finan čne rieši ť otázky 

spojené s cyklotrasou medzi Karlovou Vsou a Devínom .  

 

 Samozrejme, sme si plne vedomí finan čnej situácie a 

preto sme sa rozhodli podpori ť ten konštrukt, kde polovica 

tejto dividendy sa uchová len pre budovanie cyklotr ás.  

 A druhá polovica môže ís ť eventuálne na dlhovú službu 

mesta.  

 

 Takže tento návrh tak, ako je tuná predložený je 

výsledkom dlhých náro čných rokovaní a má podporu nášho 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Nesrovnal.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Rád by som sa ešte dvoma vetami 

vrátil k procesu týchto rozpo čtových zmien, pretože bolo 

to tak, pán primátor, ako ste povedali. Vy ste prip ravili 

ur čité zmeny, z ktorých ste ale za prvé vyškrtli prior ity 

klubov. Nám sa tento postup nezdal férový a až v 

následných rokovaniach sa klubom a poslancom podari lo 

zabezpe či ť, že jednotlivé priority poslaneckých klubov sa 

do návrhu rozpo čtu dostali tak, nakoniec ako to povedal aj 

pán poslanec Šov čík.  

 

 To ale ni č nemení na celkovom postavení Bratislavy, 

ktoré je z finan čného h ľadiska ve ľmi nepríjemné, pretože 

Bratislave sa nedarí vymani ť sa z neustálych dlhov.  

 

 Naopak, pod vašim vedením sa Bratislava na ďalej 

zadlžuje. Pripomeniem iba nekvalifikovaný postup mi nulého 

roku, kedy podpisom jednej zmluvy ste pre Bratislav u 

vyprodukovali dodato čné náklady, ktoré budeme musie ť 

plati ť vo výške miliónov a státisícov Eur. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Myslím tú zmluvu na 66 miliónov Eur, ktorou sme 

porušili ustanovenia inej zmluvy a tým budeme musie ť 

plati ť, tam budeme musie ť plati ť sank čné úroky. To bol 

jednozna čne nekvalifikovaný a amatérsky postup.  

 

 Opatrenia, ktoré navrhujete na zlepšenie finan čnej 

situácie Bratislavy sú bu ď nesystémové. Napríklad náhodné 

škrtanie priorít, náhodné krátenie mzdových prostri edkov 

alebo investi čných projektov. Bu ď sú nefunk čné, napríklad 

predaje majetku, ktoré nefungujú, ktoré sú nerealis tické, 

resp. sú to opatrenia konfliktné, ktoré rozoštvávaj ú 

Bratislav čanov a znižujú kvalitu života, napríklad 

zvyšovanie daní.  

 

 Takýto nekoncep čný postup nikdy nepomôže Bratislave 

dosta ť sa zo situácie v ktorej je. A my preto navrhujeme 

jeden systémový krok, ktorý by mal na ďalšie obdobia 

systémovo zlepši ť finan čnú pozíciu Bratislavy. 

Predpokladáme, že teraz nastal preto vhodný čas. Vy, ako 

primátor, môžete chodi ť na zasadnutia vlády a máte aj 

zákonodarnú iniciatívu.  

 

 Myslíme si, že by ste mali využi ť svoje postavenie, 

mali by ste využi ť podporu strany SMER, ktorú vám dala, 

ktorá má teraz vä čšinu v parlamente. A žiadame vás, aby 

ste zabezpe čil pre Bratislavu zvýšenie prísunu finan čných 

prostriedkov, a to bu ď formou dotácie pre výkon funkcie 

hlavného mesta, pretože v Bratislave sú všetky 

ministerstvá, zahrani čné zastupite ľské úrady, všetky 

štátne inštitúcie a Bratislava nedostáva na výkon t ejto 

funkcie ani korunu. Všetci vieme, že v Bratislave ž ijú 
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desa ťtisíce ak nie stotisíce ob čanov, ktorí tu nemajú 

trvalý pobyt. A používajú infraštruktúru, ale tieto  

náklady znáša Bratislava zo svojich zdrojov, ktoré potom 

chýbajú niekde inde.  

 

 Darmo sa usmievate nad tým, je to jediný možný 

prístup, ktorý môžete akože využi ť. A preto vás o toto 

žiadame a dávam návrh uznesenia, ktorý pre čítam: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby využil 

zákonodarnú iniciatívu a príslušným orgánom predlož il 

návrh na zvýšenie resp. na dotáciu pre hlavné mesto  

Bratislava za výkon funkcie hlavného mesta, resp. 

predložil návrh na zvýšenie koeficientu pre rozdele nie  

dane z príjmu fyzických osôb pre hlavné mesto SR 

Bratislava pre budúce obdobia. 

Termín: zasadnutie mestského zastupite ľstva v novembri  

        2012. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie, pán poslanec. 

 Hlási sa ešte niekto do diskusie? 

 Ak nie, tak uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 

 Musím zareagova ť na to, pán poslanec, čo ste 

povedali, pretože od predsedu finan čnej komisie by som 

čakal kvalifikovanejší prístup. Je to úbohé, čo tu 

predvádzate. Vy ste sa stali predsedom finan čnej komisie 

bez toho, aby ste mali akéko ľvek predpoklady na to, že 

budete riadi ť tento úsek. A vždy prichádzate len s 
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kritikou toho čo sa stalo bez toho aby ste povedali, ako 

sa dostalo mesto do tej zložitej finan čnej situácie. 

 

 Ja nie som ten kto to tu pripomína, ani sa nesnaží m 

takýmto spôsobom pristupova ť k veciam. Ale vieme všetci, 

že sme zdedili mesto, ktoré má dlhodobú zadlženos ť, aj 

krátkodobú zadlženos ť na úrovni, ktorá je úplne ohrozujúca 

pre to mesto. A snažíme sa spolo čne, už dva roky, 

konsolidova ť ten stav a robíme to najpoctivejšie ako sa 

dá. Najpoctivejšie ako sa dá znamená, že robíme pre bytok 

bežného hospodárenia, ktorý máloktoré mesto na Slov ensku 

robí. Snažíme sa znižova ť dlhy, čo ste vy ozna čili za 

prioritu. A ke ď to robíme naozaj zodpovedne, tak potom 

poviete: Ale to nemôžte robi ť, znižovanie dlhov, lebo nám 

beriete z rozvoja. My nemáme na žiadne rozvojové pe niaze, 

lebo nám naši predchodcovia nechali také ve ľké zá ťaže, s 

ktorými si budeme musie ť poradi ť po čas celých 4 rokov.  

 

 Každý rok máme zaplati ť 15 až 20 miliónov na staré 

dlhy, na veci ktoré už v tomto meste stoja, ktoré u ž 

používame, len sme ich zabudli zaplati ť. To je realita, s 

ktorou sme vstupovali do tohto volebného obdobia, v y ju 

veľmi dobré poznáte. A žiadne návrhy ste nepredložili.  

 

 Ak tu rozprávate o systémovom návrhu, systémový ná vrh 

na časť krízy je systematicky prehodnoti ť všetky služby, 

ktoré naše mesto poskytuje a h ľadať rezervy našich 

vlastných výdavkov. Poveda ť, že to dosiahneme navýšením 

prostriedkov pre mesto, áno, súhlasím s tým návrhom . Ja 

tiež by som bol rád, keby Bratislava dostávala peni aze na 

fungovanie ako hlavné mesto. Ten návrh sa zrodil už  v 

minulom volebnom období, diskutovali sme ho aj s vl ádou, 
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bol sú časťou návrhu zákona alebo novely zákona o 

Bratislave v roku 2008. Žia ľ, nebol prijatý v parlamente, 

nenašla sa na to podpora.  

  

 Ale ten návrh považujem za dobrý. Mesto potrebuje 

peniaze na to, aby plnilo funkciu hlavného mesta, p retože 

žiadnu výhodu v tom nemá iba ve ľkostný koeficient ktorý 

ste spomínali ako druhý, ktorý Bratislava má vo výš ke dve 

a pol, teda 2,5 je ve ľkostný koeficient.    

 Len pre porovnanie poviem, že v Čechách je 9. 

 

 Mesto Praha má 9-krát viac ako má jeden obyvate ľ, 

teda 9-krát viac sa po číta obyvate ľ hlavného mesta Českej 

republiky vo vz ťahu k obyvate ľovi obce, ke ď to tak poviem, 

ktorý má jednotkovú váhu. Tá váha pre obyvate ľa hlavného 

mesta je podstatne vyššia.   

 

 Pripomínam len faktickou poznámkou, že fiškálnu 

decentralizáciu navrhoval váš minister. Čiže zodpovednos ť 

za to, ako je to nastavené, máte na sebe vy. O tom 

nehovoríte ani chví ľu. A mne dávate miešaným possiblom, 

aby som to vybavil. A sú časne v nejakom bode, o 10 bodov 

ďalej poviete, že ale nevstúpme do ZMOS-u, lebo akož e 

presved či ť o vzorci financovania to sa dá len tak.  

 

 Toto je vaša pozícia, farizejská, ktorá sa zakrýva  za 

to, že nemáte žiadne kvalifikované návrhy a myslíte  si, že 

to vyrieši niekto ďalší. Z vašej strany žiadne návrhy zo 

strany SDKÚ, ani finan čnej komisie, a špeciálne od vás, 

pán predseda komisie, neprišli žiadne návrhy na to,  ako 

zlepši ť finan čné hospodárenie mesta, ako rieši ť veci inak. 

Vždy pristupujete len kriticky, ale žiadne návrhy 
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nepredkladáte. Toto sa mi zdá z vašej strany ako 

nekorektné.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, mám e 2 

faktické poznámky, ktorými sa poslanci domáhajú toh o, aby 

predkladate ľ odpovedal na to, čo zaznelo v diskusii. 

 Pán poslanec Nesrovnal, nech sa pá či. 

 

 

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

 Pán primátor, tak ako v čera aj dnes sa zase 

uchy ľujete k urážkam. Mrzí ma to, že ste zrejme evidentn e 

bez argumentov a musíte ma ponižova ť v tomto sále. My vám 

od za čiatku našej činnosti dávame návrhy kvalifikované, 

hovoríme o efektivite výbere daní, hovoríte o efekt ivite v 

správe majetku. Vy si tieto návrhy neberiete alebo ich 

neviete spravi ť. Naopak, produkujete ďalšie škody a potom 

sa vyhovárate na svojich predchodcov, na vládu, na všetko 

možné, len nie na to čo máte robi ť vy.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som teda našiel v zápisnici a pre pána 

Pekára by som rád povedal, budem citova ť zo zápisnice Igor 

Bendík, citujem: 

 Čo sa týka tohto presunu pe ňazí do budúceho roka, no, 

pán primátor, skúste nájs ť to riešenie, aby tie peniaze 
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jednoducho aby tu bola politická vô ľa tie peniaze schváli ť 

do budúceho roka.  

 

 A ďalej citujem, pani Farkašovská: 

 Ja takisto vzh ľadom na to, že nie je možné prenies ť 

peniaze za kamerový systém do budúceho roku, musím návrh 

uznesenia ktorý som predložila za komisiu, stiahnu ť.  

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Toto nebolo relevantné vo vz ťahu k 

tomu, čo zaznelo z mojej strany ako predkladate ľa 

materiálu. Ja som ve ľmi zvedavý na diskusiu, ktorú budeme 

mať vo vz ťahu k rozpo čtu 2013. A budeme ju ma ť vo 

finan čnej komisii, s vami všetkými. Dnes sa koná 

mimoriadne zasadnutie rady ZMOS-u, ktorá reaguje na  to, že 

vláda avizovala, že zhruba o 10 % nám poklesnú príj my. 

Bude po čuť pla č a škrípanie zubov, ako sa píše v Biblii, 

pretože už to ide ako naozaj do podstaty.  

 

 Ak máme dobré návrhy, ja budem s nimi pracova ť. 

Hovori ť o tom, že návrh na zlepšenie výberu daní možno 

rieši ť, pre čo ste ho, pán poslanec, neriešili, ke ď ste 

mali pána ministra, ktorý otvoril zákon o dani z pr íjmov, 

resp. o miestnych daniach v minulom roku, a žiadny návrh 

ste mu nepredložili z tých vašich dobrých návrhov, ktoré 

som ja nerealizoval?  

 Dá sa to urobi ť len zmenou zákona. To sme zistili v 

komisii, ktorú sme na to zriadili. 
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 To len reagujem ako odpove ď na tú fakticitu, ktorú 

ste ponúkli v tej faktickej poznámke.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chc em 

vás pekne poprosi ť, aby ste podporili materiál, ktorý máme 

predložený. Je naozaj výsledkom diskusie medzi nami . Je 

výsledkom ur čitej dohody a myslím si, že je cestou k tomu, 

aby sme udržali stabilné hospodárenie mesta aj v si tuácii,  

kedy sa nám znižujú príjmy, a musíme si s tým porad i ť. 

 Prosím teda o podporu materiálu, ktorý  máte 

predložený. 

 Pani predsední čka návrhovej komisie má slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu doplneného uznesenia, o bod 

C, ktorý predložil pán poslanec Ivo Nesrovnal ako n ový bod 

C, ktorý znie: 

 Žiada ť primátora, aby využil zákonodarnú iniciatívu a 

príslušným orgánom predložil návrh na dotáciu pre, na 

zvýšenie dotácie pre Hlavné mesto Slovenskej republ iky 

Bratislava za výkon funkcií hlavného mesta, resp. 

predložil návrh na zvýšenie koeficientu prerozdelen ia dane 

z príjmu fyzických osôb pre Hlavné mesto SR Bratisl avu pre 

budúceho obdobie. 

 Termín: november 2012. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Budeme hlasova ť o tomto dopl ňujúcom návrhu pána 

poslanca Nesrovnala.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť z nich hlasovalo za, nikto nebol proti, 

piati sa hlasovania zdržali. 

 Túto časť uznesenia sme schválili; teda dopl ňujúci 

návrh, ktorý bol predložený. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu tak ako 

ho predložil predkladate ľ v bode A a B.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode A a B 

uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ť z nich hlasovalo za, nikto nebol proti, 

štyria sa hlasovania zdržali, jedna poslanky ňa 

nehlasovala.   

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 Ve ľmi pekne za podporu tohto materiálu ďakujem. 

 

 Otváram rokovanie o bode 53A, ktorý sme zaradili 

včera na návrh pána poslanca Šov číka.  
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 Materiál ste dostali do svojich poslaneckých lavíc . 

 

 

BOD 53A:  

Návrh na zriadenie poslaneckého grémia Mestského 

zastupite ľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže o tomto bode ideme teraz rokova ť.  

 Ja dávam na uvedenie materiálu slovo pánovi 

poslancovi Šov číkovi, ktorý nám ten materiál predstaví; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené mestské zastupite ľstvo, 

predkladám na schválenie mestskému zastupite ľstvu Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh na zria denie 

poslaneckého grémia Mestského zastupite ľstva Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Dovo ľte, aby som na 

úvod zacitoval aj z článku 2 nášho rokovacieho poriadku, 

ktorý v ods. 4 hovorí, že predsedovia poslaneckých klubov 

môžu vytvori ť grémium zástupcov poslaneckých klubov, ktoré 

posudzuje veci politickej povahy a veci súvisiace s  

činnos ťou mestského zastupite ľstva, at ď. 

 

 Tento môj návrh vlastne do reality premieta len to , 

čo už tu funguje. A síce, že naše mestské zastupite ľstvo 

potrebuje orgán, ktorý by bol partnerom pre primáto ra pri 

rozhodovaní o závažných veciach tohto mesta a tohto  
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zastupite ľstva, nako ľko vieme, že za chví ľku, ako povedal 

pán primátor, nás čaká rokovanie o rozpo čte na rok 2013, 

ktorý bude isto predstavova ť to škrípanie zubov a pla č. 

 

 Takže toto potrebuje naozaj dobré politické dohody , 

aby sme všetci rozhodnutiam, ktoré budeme prijíma ť dobre 

rozumeli, a aby sme vedeli tieto rozhodnutia aj kva litne a 

kvalifikovane vygenerova ť.  

 

 Pre čítam ten návrh ako celý, pretože kvôli záznamu.  

 Návrh uznesenia znie; 

 (Poznámky v pléne.) Netreba?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nemusíte číta ť, poslanci ho dostali do svojich lavíc, 

čiže ke ď sa budete drža ť toho textu. 

 

 

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

 Dobre. Predkladám vám ten návrh tak, ako je písomn e 

uvedený v materiáli. 

 Poslanecké grémium budú tvori ť tí, ktorí sú tam 

uvedení v materiáli. Sú to vlastne tí, ktorí sa už dnes s 

pánom primátorom na nejakej pravidelnej báze stretá vajú.  

 

 Očakávam zárove ň následne, pokia ľ takéto uznesenie 

bude prijaté v mestskom zastupite ľstve, že pán primátor 

prostredníctvom magistrátu vytvorí aj nejaké 

infraštruktúrne zázemie pre činnos ť tohto grémia, pretože 

naozaj potrebujeme pri zadovažovaní si potrebných 

informácií pre naše rozhodovanie, pri stretávaní sa  a pri 
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fungovaní tohto grémia, aj na nejaké zázemie v pros tredí 

magistrátu.  

 

 Moje vnímanie zákona o obecnom zriadení je také, ž e 

obec má dva orgány. V našom prípade na jednej stran e je to 

primátor, na druhej strane je to ako kolektívny org án 

mestské zastupite ľstvo, a toto by malo by ť reprezentant 

toho kolektívneho orgánu, ktorý by mal ove ľa 

intenzívnejšie a častejšie pracova ť tak aby, ako som 

povedal, všetky rozhodnutia, ktoré sú prijímané v m estskom 

zastupite ľstve, boli všetkým aj politicky, aj vecne 

zrozumite ľné.  

 

 Žiadam vás preto kolegovia, aby ste mohli tento ná vrh 

materiál, tento návrh podpori ť. Ako vidíte zodpovední a 

predkladatelia sú reprezentanti všetkých síl, ktoré  sú 

zastúpené v tomto mestskom zastupite ľstve.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za uvedenie  materiálu.     

 Otváram diskusiu k bodu 53A. 

 

 Ke ďže sa do nej nikto neprihlásil, ja len kratu čkú 

poznámku: 

 Aj ja sa stotož ňujem s tým návrhom, že treba 

zintenzívni ť a zlepši ť komunikáciu medzi primátorom a 

medzi poslancami, a poslancami a primátorom. Poveda li sme 

si v čera, ke ď sme o tomto návrhu diskutovali, že je to 

obojsmerná cesta. Vnímam zriadenie poslaneckého gré mia ako 
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dobrý krok týmto smerom, ktorý nás pripraví možno a j na 

tie zložité rozhodnutia, ktoré ešte máme pred sebou .  

 

 Takže podporujem ten návrh a budem sa snaži ť vytvori ť 

podmienky na prácu tohto grémia tak, aby bolo na pr ínos 

našej spolo čnej práce, ktorú robíme prostredníctvom 

rozhodnutí zastupite ľstva, ale aj prácu komisií a ďalších 

orgánov, ktoré máme zriadené.  

 Čiže to ľko moje vyjadrenie v rámci diskusie.  

 

 Ke ďže sa nikto neprihlásil, uzatváram diskusiu. 

 Pán poslanec asi nechce reagova ť v rámci závere čného 

slova.  

 Čiže posuniem slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia   O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia pána poslanca Šov číka tak, ako nám bolo písomne 

predložené ráno, takže všetci to máme pred sebou. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte o 

uznesení tak, ako je navrhované v predloženom mater iáli. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ť za, jeden proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 
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 Konštatujem, že sme prijali tento materiál a 

uzatvorili sme rokovanie o bode 53A. 

 

 

 Ako ďalší postup navrhujem, aby sme prerokovali 54 a 

55. Potom si urobíme prestávku, budeme pokra čova ť bodmi 56 

a 57. Potom sa vrátime do toho poradia zo v čerajška. 

 

 A navrhujem, aby sme sa dohodli, že o parkovacej 

politike a tých dopravných riešeniach budeme rokova ť ako 

prvé body po obede, aby to malo nejaký pevný termín . Sú to 

vážne rozhodnutia, ktoré dnes má zastupite ľstvo urobi ť, 

aby sa vedeli na to pripravi ť aj starostovia mestských 

častí, ktorí chcú by ť pri tomto bode. Čiže na poobed ňajší 

program zaradíme dopravnú politiku, parkovanie a ti e 4 

ďalšie body, ktoré sú tam predložené.  

 Takže prosím, ešte dva body do prestávky.  

 

 

 

BOD 54:   

Návrh správy nezávislého audítora k ro čnej ú čtovnej 

závierke hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ magistrátu, nech sa pá či, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Vážení poslanci, pred sebou máte 

materiál správu audítora. Táto správa nie je čistá, teda 
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nie je bez výhrad. Dostali sme podmienený názor. Te nto 

podmienený názor sa týka hlavne majetku, majetku me sta. 

Samozrejme, po tom čo sme túto správu v nejakom návrhu 

prediskutovali s audítorom, je ur čitým štandardom že pri 

obdržaní podmieneného názoru sa vypracuje aj tzv. l ist 

odporú čaní. Je to list ur čitých krokov, ako sa dosta ť k 

tomu, aby sme v nejakej dobe dosiahli toho, že obdr žíme 

správu bez výhrad.  

 

 Tento list odporú čaní sme my doplnili o nejaké 

stanovisko, resp. nazval som to stanovisko, sú to 

opatrenia zo strany hlavného mesta, teda magistrátu  a 

našich zodpovedných pracovníkov. Ja som tam trval 

samozrejme na tom, aby tam boli tvrdé dátumy a mená , kto 

bude za čo zodpovedný. My, samozrejme tieto informácie 

alebo postup k tomu, ako sa dosta ť k správe audítora bez 

výhrad budeme monitorova ť a budeme podáva ť správy na 

mesačnej báze na operatívnej porade primátora a takisto aj 

finan čnej komisii. 

 

 Tento materiál bol, správa audítora bola prerokova ná 

aj na finan čnej komisii s tým, že finan čná komisia žiadala 

opatrenia, ktoré sme im poslali spolu s týmto listo m 

odporú čaní. Vždy je tam napísané aj stanovisko, čo teda s 

tým. V tom stanovisku, ako som spomínal, sú aj vždy  mená a 

dátumy.  

 

 Čo sa týka toho listu odporú čaní, ešte len poviem, že 

je to rozdelené na tri časti:    

 Prvá časť sa týka, nazvem to ú čtovných vecí. 

 Druhá časť, informa čné technológie, informatiky. 
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 A tretia časť sa týka ur čitých procesov alebo návrhov 

na zlepšenie, čo treba urobi ť v rámci procesov a analýz v 

rámci magistrátu, v rámci fungovania magistrátu.  

 

 Čo možno že poviem trošku dopredu, by som sa snažil 

si vytvori ť nejaký priestor pri tvorení rozpo čtu na rok 

2013 aj na tieto činnosti, aby sme dosiahli nejakým 

spôsobom tú efektivitu čo sa týka procesov, ľudí. A ako to 

už bolo aj spomenuté nejakej efektivite pri dosahov aní 

tých príjmov, ktoré sa nám v sú časnej dobe dos ť 

scvrkávajú. 

 Takže toto by som chcel iba poveda ť tak na úvod. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja vás doplním, pán riadite ľ, jednou vetou. Ke ď sme 

mali v júni diskusiu o závere čnom ú čte, tak hlavná výhrada 

zo strany vás, poslancov, bola tá, že nemáme správu  

audítora. My sme tú správu audítora predložili. 

Predkladáme ju s tým, že poskytuje pravdivý obraz o  tom, 

že máme aj problémy v hospodárení, najmä v oblasti 

majetku. 

 

 Ale správa audítora v časti, ktorá sa týka finan čného 

hospodárenia mesta, teda toho či čísla, ktoré sme 

predložili v závere čnom ú čte poskytujú presný obraz o 

hospodárení mesta a dostato čne verne ho odrážajú, tam 

audítor nemá pochybností a hovorí o tom, že v tomto  zmysle 

hospodárenie mesta hodnotí bez výhrad.  

 Preto sme do druhej časti uznesenia predložili návrh 

na schválenie závere čného ú čtu za minulý rok, ktorý od nás 
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vyžadujú najmä inštitúcie ministerstiev, ktoré sú a ko 

riadiace orgány opera čných programov.  

 

 V rámci európskych fondov vždy máme doklada ť aj 

účtovnú závierku, resp. schválený závere čný ú čet za 

príslušný rok, aby sme dokladovali schopnos ť mesta 

financova ť, alebo spolufinancova ť európske programy.  

 

 Preto sme teda to uznesenie rozdelili na dve časti, 

pretože audítor sa vyjadril najmä k otázkam majetku  a 

ďalším, o ktorých hovoril pán riadite ľ. Ale k časti 

finan čnej nemal žiadne výhrady, tak ako je to uvedené v 

správe.  

 To ľko na úvod z našej strany. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. My sme vo finan čnej komisii išli 

rokova ť o závere čnom ú čte, a ve ľmi nás prekvapil alebo 

neistil, znepokojil výrok audítora, resp. správa au dítora, 

ktorá obsahovala závažné tvrdenia o hospodárení mes ta.  

 

 Z tohto dôvodu sme si potom vyžiadali aj ten list 

odporú čaní, ktorý sme dostali, ale ktorý naše obavy 

nielenže nepotvrdil, ale, bohužia ľ, preh ĺbil. A ja si 

dovolím zacitova ť z jedného ustanovenia 1.9 vnútorný 

kontrolný systém, ktorý sa týka už nášho volebného 

obdobia, kedy sa nebudeme vyhovára ť na našich predchodcov 

alebo na iných ministrov, ktorí mali čo spravi ť a 

nespravili, ale hovorí o práci toho magistrátu.  
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 Na základe výkonu auditu máme indície, že vnútorný  

kontrolný systém mesta nefunguje. Úplne a správne. 

Kontroly v rôznych oblastiach sa bu ď nevykonávajú, alebo 

nie sú zadefinované vôbec. Prípadne sa vykonávajú, ale nie 

sú zdokumentované. Dokonca ani neexistuje centrálny  zoznam 

interných smerníc a postupov mesta. Neú činná  kontrola, 

resp. absencia kontroly v realizovaných postupoch a  

transakciách, zvyšujú riziko neefektívneho vynaklad ania 

prostriedkov, at ď., at ď. 

 

 Závere čný ú čet mesta, ktorý máme dnes schváli ť, je 

dokument, ktorý má odzrkad ľova ť verné a správne 

hospodárenie mesta. Vážený pán primátor, vo svetle tohto 

zistenia mám ve ľké pochybnosti o tom, či závere čný ú čet, 

ktorý dnes máme schváli ť ako bod B správy audítora, 

takýmto dokumentom vôbec je.  

 

 A predtým, než sa k tomuto vyjadríme hlasovaním, t ak 

predpokladám, že ešte predsedovia poslaneckých klub ov budú 

žiada ť krátku prestávku. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Na vaše vystúpenie chce reagova ť riadite ľ magistrátu; 

nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

314  

 Nechcem sa vyjadrova ť nejako k tej histórii, ale čo 

som sa ja bavil s audítormi, čo sa týka tej vnútornej 

kontroly, ona tu nikdy nebola akože na takej úrovni  ako by 

oni požadovali, alebo ako by si mysleli že tu je. J e to 

samozrejme práca magistrátu, ktorá má ustanovi ť takúto 

vnútornú kontrolu. Táto vnútorná kontrola bola na črtnutá v 

novej organiza čnej štruktúre, ktorá viete že bola hne ď 

myslím po nieko ľkých mesiacoch, po roku, nemám tú presnú 

informáciu, pripravená.  

 

 A v rámci tej organiza čnej štruktúry bolo pripravené 

aj oddelenie na tzv. interný kontroling, čo sa netýka len 

finan čného kontrolingu ale aj kontroling procesov. Takže 

to bolo zo strany magistrátu pripravené, aspo ň taká je 

moja informácia. Ja som si istý, že je to pravda. 

 

 Ja si myslím, že tam boli nejaké ďalšie veci, ktoré 

tomu zamedzili nejakému takému fungovaniu toho, aby  bola 

takáto vnútorná kontrola nastavená.  

 Ja som ve ľmi rád, že do istej miery sa nám, dúfam, 

teda dostane do rúk tá organiza čná štruktúra a budeme môc ť 

kona ť veci tak, aby sme mohli dosiahnu ť ten požadovaný 

výsledok, čo nie je len výrok audítora bez výhrad, ale 

samozrejme efektívne fungovanie magistrátu ako také ho.  

 

 Takže hovorím, ja si myslím, že to zasahuje trošku  

viacej do minulosti ako len toto, len toto volebné 

obdobie. Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Pán riadite ľ, kon číme druhý rok a audítor Deloitte 

hovorí o absencii kontroly.  

 Tak o akom inom volebnom období rozprávate?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nechceme hovori ť o minulom období, ja si myslím, že 

toto nie je téma, ktorou by sme sa chceli nejakým s pôsobom 

vyhovára ť.  

 Pán poslanec, vy máte pravdu, že téme vnútornej 

kontroly sme sa výrazne alebo tak výrazne možno, ak o by to 

očakávali audítori, nevenovali. Ale urobili sme kroky  a 

môže to potvrdi ť pán kontrolór, ke ď tu bol ešte riadite ľom 

magistrátu pán Strom ček, diskutovali sme o tom, ako 

zvýrazni ť vlastne zodpovednos ť jednotlivých zamestnancov, 

ktorí posudzujú návrhy na vyplatenie, alebo teda uh radenie 

príslušných úhrad v zmysle zmlúv, ktoré má mesto uz avreté 

v zmysle výkonov ktoré robíme.  

 

 Mám z môjho poh ľadu pocit, že sme urobili kroky pre 

zlepšenie vnútornej kontroly. Možno nie sú dostato čné. A 

pre m ňa ten obraz audítorský je proste zrkadlo. Ukazuje 

nedostatky, ktoré máme. A priznávam, že ich môžme m ať aj 

my, ale robíme kroky, a to je to, čo tu ve ľmi pocitovo 

povedal pán riadite ľ, a snažíme sa vä čšinu z nich smerova ť 

do konca tohto roku, aby sme urobili nápravu. Aby s me 

urobili nápravu ktorá zaru čí, že sa posilní ešte viac ako 

doteraz tá vnútorná kontrola, že jej budeme venova ť vä čšiu 

pozornos ť, pretože si uvedomujeme že kontrola ex post, 
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teda prostredníctvom mestského kontrolóra je vždy a ž po 

udalosti. A nám treba veciam predchádza ť a proste ma ť ich 

dostato čne pod kontrolou. 

 

 Z tohto poh ľadu si myslím, že sme neboli, teda tí, 

ktorí by mali pocit, že dva roky sa ni č neurobilo. Vedel 

by som to zdokladova ť a môžem to predloži ť aj finan čnej 

komisii aké kroky sme urobili, aby sme tú vnútornú 

kontrolu posilnili. Ale zrejme nie je dostato čná a 

nezodpovedá tým štandardom, ktoré považuje audítor úrovne 

Deloitte za dostato čné, a to rešpektujeme. Nespochyb ňujem 

to, ani to nezakrývam, len chcem pripomenú ť ešte raz tú 

časť audítorskej správy, ktorá hovorí o tom, že obraz 

hospodárenia za minulý rok audítor nijakým spôsobom  

nespochyb ňuje.  

 

 Dá sa to spája ť s tým bodom 1.9, ako ste to povedali, 

ale v tejto časti audítor, ke ď sa mal vyjadri ť ku 

finan čnému hospodáreniu a k závere čnému ú čtu, nemal žiadne 

pripomienky.  

 

 Má výhrady k tomu ako sa narába v tomto meste s 

majetkom, a to naozaj má nejaký pôvod z minulosti. To nie 

sú obvinenia, to sú konštatovania aj takého typu, ž e tam 

máme množstvo poh ľadávok, z ktorých by sme mohli ma ť 

príjmy a s ktorými budeme musie ť pracova ť, aby sme tie 

príjmy pre mesto získali. Samozrejme, ak sú nedobyt né 

pohľadávky, tak sa nám to v niektorých prípadoch nepoda rí. 

 

 Čiže pre nás je tá audítorská správa verný obraz toh o 

ako to je. A budeme sa snaži ť to zmeni ť, pretože si 

myslíme, že ten audítor nás usmernil na ve ľmi 
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konštruktívne posudzovanie vecí, ktoré nefungovali tak ako 

by mali.  

 Pán poslanec Šindler, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja z tej audítorskej  

správy, ke ď si ju podrobne čítam, pozorne, tak pri tom 

majetku si to dos ť dobre neviem vysvetli ť tam tie záznamy. 

Lebo tam ten audítor ten celý majetok a tú majetkov ú 

oblas ť akoby obišiel celú a tak ju zhrnul do tých 

jednotlivých odstavcov.  

 

 Ale ako si môžem vysvetli ť, napríklad tu je v 

položke, že na základe nášho auditu pri zoh ľadnení 

súčasnej finan čnej situácie; to je ten tretí odstavec na 

strane 7, že vo výške 109,668.000 Eur mesto nepredl ožilo 

žiadne dokumenty, ktoré by nám ozrejmili celú situá ciu. 

Žiadne dokumenty 108 miliónov predloži ť, nerozumiem tomu, 

že pre čo to on chytil a celý balík, čo ja viem celú jednu 

položku vybavil takýmto jedným riadkom, a to je 108  

miliónov Eur, a to je 3 miliardy korún po starom, a  že len 

tak to prebehol celým, akože nedostal žiadne dokume nty. 

Vôbec tomu nerozumiem, že kde sú tie dokumenty?  

 Však zrazu nezmizli, alebo kde sa objavia do toho 30. 

11.?  

 Ja nerozumiem kde by sa, ke ď nie sú teraz žiadne, ke ď 

ten audítor okolo toho pracoval, tak kde sa do 30. 11. 

objavia?   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

318  

 Vážený pán poslanec, tento problém sa objavil už v  

závere čnom ú čte z roku 2010. Pán kontrolór by o tom mohol 

poveda ť viac, kde sa konštatovalo, že zhruba za 3 miliardy  

korún máme problém so zaradením majetku. Čiže ten problém 

nie je nový. 

 

 Je pravda, že sme s ním výrazne za tie dva roky 

nepohli z h ľadiska jeho riešenia. Táto správa nás smeruje 

jednozna čne k tomu, aby sme sa tomu venovali. My možno 

budeme musie ť posilni ť kapacity na finan čnom a majetkovom 

oddelení, aby sme tie veci dali do poriadku. Tie do kumenty 

existujú, možno neboli predložené audítorom. Ale te n 

problém naozaj sa ťahá dlhšie. A to nie je výhovorka, to 

je konštatovanie, ktoré sa dá doloži ť uzneseniami. 

 

 Mne sa zdá poctivé, to čo sme tu povedali.  

 Máme na každé odporú čanie audítora naše opatrenie. 

Predložili sme ho finan čnej komisii.  

 

 Ja som požadoval ako primátor, aby riadite ľ 

magistrátu mesa čne informoval o plnení opatrení a všetky 

budú predložené vám ako poslancom. Naozaj tam lieta jú 

veľké čísla, v tom s vami súhlasím; nepredstavite ľne ve ľké 

čísla, s ktorými treba urobi ť poriadok z h ľadiska 

evidencie, ú čtovníctva, a podobne.    

 

 Neurobili sme to doteraz, ten problém je ve ľký. 

Audítor na neho upozor ňuje, máme kroky ktorými sa snažíme 

urobi ť nápravu. Budeme ju odpo čtova ť vo vz ťahu k vám každý 

mesiac tak, ako sa to dostane do porady primátora, tak sa 

to bude rokova ť aj na finan čnej komisii. Musíme dosiahnu ť 

nápravu. To je odpove ď, ktorú dávame na správu audítora.  
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 Čiže rozumiem tej vašej obave. Ja som, ke ď som čítal 

tie zistenia, mal rovnaké otázky, ako môžu niekde 7 0, 

niekde 100 miliónov, proste problematické úseky. Al e som 

rád, že takúto správu máme. Považujem ju za objektí vnu. A 

reakciu, ktorú predložil riadite ľ vo forme opatrení, 

považujem za konkrétne, dostato čné na to, aby sme sa v 

tých veciach pohli ďalej.  

 To ľko z mojej strany.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Čo máme tu, že v správe audítora jednoducho sa našli  

alebo poukázalo sa na rôzne nedostatky, preto si my slím, 

že v návrhu uznesenia, v bode B schva ľuje, by bolo vhodné, 

keby tam nebolo napísané bez výhrad, ale "s výhrada mi".  

 A to by vlastne dávalo to, o čom sme hovorili, že 

vlastne mesa čne nás budete informova ť, čo sa robí, v čom 

sa zlepšujeme a v čom sa dostávame do tej polohy, akú by 

si audítori predstavovali. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi; nech sa 

páči. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem za slovo.  
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 Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, nieko ľkými 

slovami zareagujem na tri okruhy, ktoré ste tu spom ínali.  

Začnem od konca, kde pani Tvrdá hovorí o prípadnom výr oku 

s výhradami. Od roku 2010, kedy som robil prvý ucel ený rok 

hospodárenia, teda stanovisko k závere čnému ú čtu, sa 

viedla diskusia medzi mnou a poslancami, a vedením mesta s 

výhradami alebo bez výhrad. 

 

 V podstate nikdy neodznelo ešte doteraz zo strany 

poslancov slovo "s výhradami" až teda teraz ke ď ste vy 

schva ľovali rok 2011, pri čom si treba poveda ť, že 

objektívne výhrady znamenajú to, že niekto spochybn í alebo 

povie, kde sa nachádzajú chyby a mesto k tomu príjm e 

opatrenia, ktoré bude rieši ť. 

 

 Napriek tomu, že za ten rok 2010 čo tu pán primátor 

spomína nebol rozpo čet schválený s výhradami, vtedy aj on 

bol poslancom ešte ke ď sa teda dial rok 2010, tak bol 

prijatý rad opatrení.  

 

 A vtedy z pléna, poslancov zaznela otázka z klubu 

KDH, že či tieto opatrenia sú dostato čné alebo budú rieši ť 

problém, na ktorý som už vtedy poukázal. A moja odp ove ď 

bola, že áno, ak sa naplnia. 

 

 Žia ľ, nenaplnili sa a dokonca nenaplnili sa ani v 

takom pre m ňa ve ľmi prozaickom bode, kde poslanci žiadali 

o posilnenie útvaru, ktorý sa zaoberá ú čtovníctvom a 

financovaním o dve osoby, lebo už vtedy som poukazo val na 

to v rozhovoroch, aj na finan čnej komisii, aj s niektorými 

poslancami, že teda ako môžeme napráva ť chyby, ktoré sa 

kopili desiatky rokov, dve desiatky rokov a ktoré n eboli 
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predložené. Prevážne tie chyby súvisia s tým, že ne boli 

predložené zastupite ľstvu na doriešenie už z akýchko ľvek 

dôvodov.  

 

 To nie je mojou úlohou, aby som teda k tomuto sa 

vyjadroval, ale ekonomicky mali by ť a neboli. A teraz sa 

nakopila obrovská administratíva, ktorú treba dotia hnuť. 

 

 A ani toto nebolo naplnené a nebolo naplnené ani 

predchádzajúcim vedením, žia ľ, ani sú časným vedením. 

Pri čom musím skonštatova ť, že sú časné vedenie deklaruje 

teda potrebu posilnenia tohto útvaru.  

  

 A s novým pánom riadite ľom som viedol dlhšiu diskusiu 

na túto tému a som presved čený o tom, že problematike 

ekonomiky perfektne rozumie. A tiež deklaroval, že to 

takýmto spôsobom chce rieši ť. To je otázka teda s 

výhradou, bez výhrady, a aké tie opatrenia urobi ť.  

 

 

 V sú časnosti bolo tiež prezentované, prejdem k 

terajšej správe audítora, že boli prijaté opatrenia . Ja 

som tieto opatrenia naštudoval a tie opatrenia sú v ecné, 

konkrétne a týkajú sa tých hrozných čísiel, ktoré 

napríklad pán Šindler tu tiež už opakovane zdôraz ňuje. 

Áno, je treba aby boli brané na odpo čet.  

 

 A to, že pán primátor hovorí, že každý mesiac až 

dovtedy, kým teda nedôjde k výraznejšiemu zlepšeniu  to 

bude odpo čtované jednak na operatívnej porade a jednak pre 

vás, pre poslancov, je nóvum, ktoré som tu ja zatia ľ, teda 
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za 3 roky môjho pôsobenia nezažil. A verím, že to m ôže by ť 

cestou k výraznej náprave situácie, ktorá sa tu nac hádza.  

 

 

 Na záver chcem poveda ť, že napriek takýmto 

nedostatkom, ktoré vyzerajú hrozivo tie čísla, napriek 

tomu audítori konštatovali, a tým pádom ale potvrdi li aj 

môj názor, ktorý som prezentoval v tom slovnom výro ku 

opakovane v rámci závere čného ú čtu, že zistenia, ktoré sme 

urobili z h ľadiska majetku mesta, neznamenajú také vážne 

riziká a pochybenia, ktoré by teda mali v tej finan čnej 

oblasti znamena ť nejaké iné, vážne opatrenia, ktoré by 

bolo treba prijíma ť mimo takých, ktoré boli aj k 

závere čnému ú čtu k tomuto roku prijaté.  

 

 Z toho poh ľadu sme sa asi zhodli, aj audítori bez 

toho aby sme to navzájom konzultovali na tom, že po zícia 

mesta nie je dramatická z h ľadiska toho, že by teda tá 

ekonomika bola v úplne katastrofálnom stave, ale vo  vä čšej 

miere z toho, že bola zanedbaná agenda vedenia ú čtovníctva 

a v nej sa nedá orientova ť; tak ako sa pán Šindler pýta, 

že pre čo nie sú podklady? No, ke ď neboli, tak nemohli by ť 

predložené. A ke ď ich ú čtovníci nemajú, tak ich musia 

zabezpe či ť a evidentne v tom krátkom čase čo tu audítori 

boli, to nedokázali zabezpe či ť od odborných útvarov 

magistrátu. Ďakujem za pozornos ť.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

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

 To znamená, že váš rozhovor mám číta ť, že to nie je 

ešte v takom štádiu, aby to bolo s výhradami? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán hlavný kontrolór, máš slovo. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Zle som stla čil, pardon. Ale odpoviem ako na vašu 

faktickú v zhrnutí. Áno, je to tak, ale tá výhrada môže 

smerova ť k tým opatreniam. Čiže tým že vy dáte výhradu, 

tak je závere čný ú čet schválený, ale vy budete požadova ť 

odpočtovanie nejakých úloh, ktoré v kone čnom dôsledku sú 

už prijaté. O tom som vás informoval. Je to len otá zka 

výkladu pojmov. Závere čný ú čet musíme prerokova ť, to je to 

čo zákon káže. Všetko ostatné, žia ľ, je zákon v tomto 

smere laxný, máme dos ť skúseností z iných mestských častí 

v Bratislave. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec Šov čík má faktickú.  

 

 

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

 Ja len dopl ňujúcu otázku: A tú výhradu my musíme 

zadefinova ť v tom uznesení, alebo len čisto poveda ť, že 

proste máme výhradu? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán kontrolór neverbálne nazna čuje, že nemusíme.  

 Čiže hovorí o tom, že ak bude s výhradami, návrh pan i 

poslankyne Tvrdej ak bude prijatý znamená, že ú čet bude 

schválený. Ak sa nás niekto opýta; pre čo ste boli s 

výhradou? Rozumiem tomu tak, že preto lebo audítor 

nazna čil závažné nedostatky v ú čtovníctve. Nenašiel 

nedostatky v hospodárení mesta za rok 2011. 

 

 To len pripomínam, že takýto je faktický stav a ta k 

chcem aby sme o tom spolo čne hovorili, lebo je to tak. A 

verím, že tú správu berieme v tomto zmysle vážne.  

 Pán starosta Šramko chce sa vyjadri ť. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem. Ja chcem len tu mestskému plénu pripomenú ť, 

lebo podobné problémy sme mali aj my v Lama či. Akonáhle sa 

povie s výhradou, tak treba do uznesenia aj napísa ť nejaký 

spôsob na odstránenie závad. Čiže, ako sa to ide rieši ť. 

To znamená odporú čanie nejaké, ako a čo teda.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta máme tam len berie na vedomie správu 

nezávislého audítora. Môžme tam pokojne doplni ť bod C, 

ktorý žiada primátora, aby predkladal do finan čnej komisie 

opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených audí torskou 
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správou každý mesiac, tak ako som to avizoval, že t o robi ť 

budem.  

 A tým pádom zareagujeme, že kde sa vlastne zobrali  

výhrady.  

 

 Čiže autoremedúrou prosím dopl ňujem do materiálu bod 

C, ktorý; pretože to chceme urobi ť v každom prípade či 

prijmete s výhradami alebo bez výhrad, to ja nechám  na 

vaše politické rozhodnutie.  

 Ja rešpektujem to, že chceme sa tým výhradám audít ora 

alebo podmienenému názoru venova ť. 

  

 Čiže žiada primátora zastupite ľstvo, aby predkladal 

mesačne informáciu do finan čnej komisie o plnení opatrení 

prijatých na základe výhrad konštatovaných v audíto rskej 

správe.  

 Takto bude znie ť to uznesenie, ktoré vlastne 

vysvetlí, že sa chceme ur čitými vecami zaobera ť ďalej 

ktoré sa týkajú roku 2011; na základe audítorskej s právy.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Takže predkladám zmenu návrhu 

uznesenia v bode B schva ľuje  

1. Celoro čné rozpo čtové hospodárenie hlavného mesta SR  

   Bratislavy za rok 2011 s výhradami. 

 Bod 2 zostáva tak ako je predložený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 To C som ja doplnil autoremedúrou, čiže to nemusíte 

navrhova ť, ten tam bude doplnený na základe našej 

diskusie. 

 

 Ke ďže sa už nikto k bodu 54 nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu, aby uviedla 

návrhy na hlasovanie. Pani predsední čka, pod ľa mňa by sme 

mali hlasova ť o tej zmene, ktorú navrhuje pani poslanky ňa 

Tvrdá v tej časti B.1 ako prvej, a potom o uznesení ako 

celku. Ale možno máte iný návrh, takže prosím preds ední čku 

návrhovej komisie.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Takže budeme hlasova ť o novom znení, o návrhu 

uznesenia, o novom znení, alebo o doplnení časti B. Návrh 

na zmenu v časti B.1, ktorý predložila pani poslanky ňa 

Tvrdá, ktorý je doplnený "s výhradami". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže schva ľujeme B.1 Celoro čné rozpo čtové 

hospodárenie hlavného mesta za rok 2011 "s výhradam i".   

 To je návrh pani poslankyne. Alebo navrhujete 

doplni ť, teda vymeni ť slová "bez výhrad" za "s výhradami". 

 (Poznámka.) 

 S výhradou. Ahá, dobre. "s výhradou". 
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 Čiže miesto "bez výhrad" je návrh zmeni ť tie slová 

bez výhrad na "s výhradou". 

 

 Kto je, prosím, za tento pozme ňujúci návrh pani 

poslankyne Tvrdej; prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných.  

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa zdržali.  

 Tento návrh bol prijatý. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Teraz budeme hlasova ť o bode C. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie, C je autoremedúrou. Ten je sú časťou uznesenia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 C je autoremedúrou, dobre. Čiže o návrhu ako celku. 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Tak. O celom uznesení s tou zmenou.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 O "A", "B" aj "C" pána primátora v rámci 

autoremedúry.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Tak. Proste hlasujeme o uznesení ako celku v znení , 

ktoré ste pred chví ľou upravili vašim hlasovaním. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, štyria sa zdržali 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu 54 ako 

aj závere čný ú čet hlavného mesta za rok 2011 s výhradou.  

 

 

 Vážené poslankyne, poslanci, myslel som, že ešte 

urobíme bod 55, ale vidím to na prestávku.  

 Čiže navrhujem, aby sme urobili dopolud ňajšiu 

prestávku, nie je to obedná prestávka, tú si odklad ám na 

trošku neskôr. Takže prosím, keby sme d ĺžku prestávky 

prispôsobili tomuto faktu.  

 Budeme pokra čova ť 11.30.  

 11.30 bude pokra čovanie, rokovanie nášho zastupi-

te ľstva.   

 Vyhlasujem prestávku. 

 

 (Prestávka od 11.10 h do 11.30 h. Po nej:) 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, keby s te 

sa vrátili do rokovacej sály, už nieko ľkokrát moje 
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kolegyne zvonili. Takže v sále je na to že už bolo 

viackrát zvonené relatívne malý po čet poslancov. Tí 

zodpovední už sa vrátili, tí zodpovední sa už vráti li, ale 

na to aby sme mohli otvori ť ďalšie rokovanie je nás tu 

príliš málo.  

 Čiže prosím, keby ste sa vrátili z prestávky do 

rokovacej miestnosti, aby sme mohli pokra čova ť.  

 

 Budem vychádza ť z domnienky, že v sále je dostato čný 

počet poslancov, čo rokovací poriadok umož ňuje, a otvorím 

rokovanie o bode číslo 55. 

 

 

 

BOD 55:  

Návrh na vyradenie nezaradených investícií z eviden cie 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy . 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ude ľujem úvodné slovo k bodu 55 pánovi riadite ľovi 

magistrátu; pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel sa  

ospravedlni ť, ja som v minulých bodoch nepredstavil tuto 

tak sa nenápadne tváriaceho mladého muža, to je nás  nový 

finan čný riadite ľ na magistráte, ved ľa neho sedí pani 

Janáková. Pardon, jeho meno je Boris Kotes. Ved ľa neho 

sedí pani Janáková. Pani Janáková bola k nám prijat á v 
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roku 2010. Vzniklo to tak, že v roku 2009 NKÚ v pod state 

na základe kontroly dalo podnet na to, aby vzniklo 

pracovné miesto pre zamestnanca, ktorý sa bude veno vať 

nezaradeným investíciám, teda 042 samostatne a bude  ju 

pre čis ťova ť, hej. Takže takto len na úvod. 

 

 Čo sa týka samotného materiálu, v ňom sú jednotlivé 

nezaradené investície, ktoré navrhujeme vyradi ť a odpísa ť 

z 042. V podstate tento materiál bol prerokovaný aj  na 

finan čnej komisii, aj na mestskej rade. Čo sa týka toho 

prerokovania na finan čnej komisii tak tam bolo odporú čané 

schváli ť to s výnimkou; bolo tam ešte Metro, ale to bolo v 

podstate zlé ú čtovanie, takže to Metro sme stadia ľ vybrali 

von. A to bola len oprava ú čtovania, to sme prebrali s 

audítorom. 

 

 Ďalej požiadali doplni ť informácie týkajúce sa 

Lesoparku na Draždiaku. Tam bola neúplná informácia , tam 

bolo napísané, že iba časť z toho, časť z tej investície 

sa vyra ďuje, ale nebolo napísané, aká je celková 

investícia, takže to bolo doplnené. A takisto zbern é dvory 

boli stadia ľ vy ňaté. Tie tam tiež momentálne nevidíte, 

týkalo sa to projektu využitia zberných dvorov s tý m, že v 

podstate aj myslím na finan čnej komisii sa bavili o tom, 

že tento projekt by sa možno ešte dal niekde využi ť. Preto 

bolo navrhnuté, aby sa nevyra ďoval. A momentálne prebieha 

tá diskusia, že kde by sa tento projekt dal využi ť.  

 

 Takže v podstate pred sebou máte materiál týkajúci  sa 

momentálneho nejakého výsledku, čo by sme mohli vyradi ť a 

odpísa ť z nezaradených investícií. Súvisí to aj s tými 

krokmi, ktoré sme spomínali čo sa týka auditu. Takže už 
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nejaké prvé kroky k tomu, aby sme vy čistili ú čtovníctvo, 

konáme.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán riadite ľ za uvedenie bodu 

55.  

 Otváram diskusiu pre vás, pre poslancov, nech sa 

páči. 

 Konštatujem, že sa do tejto diskusie nikto nepri-

hlásil. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu uzne- 

senia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

    Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode č. 55.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali tento návrh.  

 Ďakujem ve ľmi pekne aj predkladate ľom.  

 Prejdeme k bodu 56. 
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BOD 56:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , 

posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej školy a die ťa 

školského zariadenia . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tot o 

všeobecne záväzné nariadenie predkladáme preto, že 

potrebujeme upravi ť vlastne sumy, ktorými prispievame na 

prevádzku týchto jednotlivých zariadení. Tie sumy s a 

ur čujú v prípade detí v materských školách ako priemer ná 

suma, ktorá sa spo číta za celé mesto vzh ľadom na všeobecne 

záväzné nariadenia platné v jednotlivých mestských 

častiach.  

 

 V prípade základných umeleckých škôl a školských 

zariadení sú to sumy, ktoré vyplývajú z našich anal ýz, 

teda z toho akým spôsobom financujeme tie zariadeni a my. A 

viete, že potom tieto čísla, ktoré schválime vo všeobecne 

záväznom nariadení ovplyv ňujú aj dotácie, ktoré dávame 

neštátnych zariadeniam, to znamená súkromným a cirk evným, 

pretože tak je to stanovené v zákone, že oni majú 

minimálne podiel vo výške 88 % toho, čo mesto dáva pre 

svoje vlastné zariadenia.  

 

 Čiže je to mimoriadne vážny dokument spracovaný so 

všetkou podrobnos ťou, ktorú si vyžaduje.  
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 Predkladáme vám ho na schválenie po posúdení v 

komisiách, kde získal podporu a predpokladám, že zí ska aj 

vašu podporu v závere čnom hlasovaní.  

 To ľko z mojej strany.  

 Otváram diskusiu k bodu číslo 56. 

 Hlási sa do nej predseda školskej komisie pán 

poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené kolegyne a 

kolegovia, komisia pre školstvo, vzdelávanie a špor t 

prerokovala návrh tohto všeobecne záväzného nariade nia a 

po diskusii dospela k záveru, že z dôvodu skvalitne nia 

umeleckého vzdelávania je potrebné zmeni ť podiel 

koeficientov, ktorým sa delí dotácia pre individuál ne a 

skupinové vyu čovanie z doterajšieho pomeru 13 : 8 na pomer 

14 : 7 v prospech individuálnej formy vyu čovania. 

 

 K tomuto záveru nás viedli viaceré dôvody.  

 O niektorých z nich sa dozviete na októbrovom 

zastupite ľstve ke ď pán hlavný kontrolór bude prezentova ť 

výsledky kontrol neštátnych školských zariadení. Na teraz 

uvediem ako dôvod vyššiu náro čnos ť na financovanie 

individuálnej formy vyu čovania a istým spôsobom podozrenie 

zo zneužívania skuto čností, že kolektívna forma vyu čovania 

v základných umeleckých školách je lepšie financova ná ako 

záujmová činnos ť v centrách vo ľného času.  

 

 Zdá sa, že k tomuto zneužívaniu dochádza hlavne zo  

strany neštátnych školských zariadení, konkrétne zo  strany 
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niektorých súkromných umeleckých škôl, ke ď činnos ť rôznych 

tane čných a divadelných súborov vydávajú za umelecké 

vyu čovanie.  

 

 Je vysoko pravdepodobné, že po schválení nového 

školského zákona sa v novom roku budeme musie ť k tomuto 

všeobecne záväznému nariadeniu a financovaniu umele ckého 

školstva vráti ť a rieši ť úplne inak ako to bolo doteraz.  

 

 Ďakujem za vašu pozornos ť a spolu s kolegami z 

komisie predkladáme pozme ňovací návrh k tomuto všeobecne 

záväznému nariadenia. Tá zmena je navrhnutá v prílo he č. 

1, kde sa vlastne ten pomer premieta do tabu ľky, ktorým sa 

rozde ľuje výška dotácie pre individuálne a skupinové 

vyu čovanie. Ďakujem pekne.  

 Máte to na stoloch. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, to som chcel pripomenú ť, že vám rozdali kolegyne 

pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Len č aj 

spolu s ďalšími kolegami a kolegy ňami zo školskej komisie. 

Odôvodnil jeho prijatie alebo potrebu jeho prijatia , ke ď 

sme o tom spolu hovorili.  

 Ja tiež ten návrh podporujem, pretože si myslím, ž e 

je to na prospech veci.  

 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, dám teraz 

priestor pre návrhovú komisiu, aby vlastne spolu s nami 

uzavrela rokovanie o tomto bode hlasovaním. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu tak, ako 

ho predložil predkladate ľ plus o prílohe č. 1, ktorú ste 

dostali teraz všetci v písomnej podobe a ktorú pred ložil 

pán predseda komisie školstva, pán poslanec Len č. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže diskutujeme a hlasujeme o pozme ňujúcom návrhu 

pána poslanca Len ča, ktorý predložil spolu s pani 

poslanky ňou Ondrišovou a s pánom poslancom Hanulíkom.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Tento návrh sme prijali. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:   

 A budeme hlasova ť ešte o návrhu uznesenia v časti 

schva ľuje tak, ako bolo písomne predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o celom všeobecn e 

záväznom nariadení, ktoré si vyžaduje trojpätinovú väčšinu 

prítomných poslancov.  

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie tak, ako bolo predložené s pozme ňujúcim návrhom 

pána poslanca Len ča.     

 Otváram teraz rokovanie o bode číslo 57. 

 

 

 

BOD 57:  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok 

predaja, podávania a požívania alkoholických nápojo v v 

zariadeniach spolo čného stravovania a v predajniach 

potravín a na iných verejne prístupných miestach na  území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ten to 

návrh predkladáme na základe upozornenia Krajskej 

prokuratúry, ktorá avizovala písomne smerom k nám, k 

mestu, že naše doteraz platné všeobecne záväzné nar iadenie 

je pod ľa nej v rozpore so zákonom vzh ľadom na to, že boli 

prijaté viaceré úpravy, ktoré sme nereflektovali v našom 

podklade, a teda v našom platnom VZN.  
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 Preto sme pripravili nový návrh. Pôvodne sme mali od 

vás uznesenie, že to má by ť do mája, ten návrh naozaj 

vtedy hotový bol.  

 

 Ale sme ho viackrát diskutovali s mestskými časťami, 

ktoré požadovali opätovné prerokovanie na mestskej rade, 

keď už my sme boli pripravení predloži ť na zastupite ľstvo. 

Chceli ešte znovu sa k tomu vyjadri ť mestské časti, 

vytvorili sme na to priestor. A aj po pripomienkova ní, 

opätovnom pripomienkovaní mestských častí, predkladáme 

návrh, ktorý by mal novým spôsobom upravi ť fungovanie v 

tejto oblasti a zosúladi ť naše všeobecne záväzné 

nariadenie vlastne s platnou legislatívou. To zname ná s 

tými zmenami, ktoré v tejto oblasti urobili poslanc i 

Národnej rady. 

 

 Z technického h ľadiska chcem autoremedúrou upravi ť 

názov toho všeobecne záväzného nariadenia a vypusti ť slová  

"v predajniach potravín", pretože o tom sa v nariad ení 

nepíše. Doteraz sa upravovalo aj predajne potravín,  čiže 

túto časť vypúš ťam. Znel by názov "v zariadeniach 

spolo čného stravovania a na iných verejne prístupných 

miestach na území Bratislavy".  

 Je to upozornenie kolegý ň z legislatívno-právneho 

oddelenia. Pokia ľ budete ma ť ďalšie veci a podrobne 

smerované otázky na právnu stránku všeobecne záväzn ého 

nariadenia, sú tu pripravené kolegyne aj zo sociáln eho, aj 

z právneho oddelenia odpoveda ť, aby sme sa dostali k 

výsledku.  

 

 Otváram diskusiu do ktorej sa ako prvý hlási pán 

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

 No, pán primátor, ja vás chcem upozorni ť, že 

všeobecne záväzné nariadenie sa nedá upravova ť 

autoremedúrou, pretože postup prijímania všeobecne 

záväzného nariadenia je upravený v zákone o obecnom  

zriadení a tá textácia musí visie ť na úradnej tabuli a 

musí by ť predmetom pripomienkového konania aj zo strany 

občanov mesta. To znamená, že nemôžete teraz predloži ť na 

zastupite ľstvo nejakú zmenu textácie iná č ako bola uvedená 

na úradnej tabuli. Čiže toto môžeme urobi ť len 

pozmeňujúcim návrhom poslanca mestského zastupite ľstva. 

Iná č by sme porušili zákon o obecnom zriadení.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za toto upozornenie.  

 Dúfam, že sa taká dobrá duša nájde, ktorá ten názo v 

upraví, lebo súhlasím s vami, máte pravdu, samozrej me že 

to v tejto textácii ako to máte predložené viselo. 

Kolegyne ma až po dôkladnej analýze upozornili, že sme tam 

urobili takúto procesnú chybu z h ľadiska názvu. Čiže 

verím, že sa niekto z vás pridá k tomu návrhu a pre dloží 

takýto pozme ňujúci návrh. 

 Pani poslanky ňa Feren čáková; nech sa pá či. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:    

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som chcela len 

upozorni ť, ke ďže nevidím že sa niekto ďalší hlási. Ja som 
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dostala e-mail, teda obdržala som jednou e-mailovom  poštou 

jednu správu, ale ke ďže vidím, že nikto nie je prihlásený, 

tak neviem, či naozaj len ja, alebo teda či všetci?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Všetci. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Čiže všetci. Kde pán, ktorý vlastne namietal toto 

VZN, znovu upozor ňuje na jeho nezákonnos ť, teda na tento 

návrh a že znovu bude, teda požiada Okresnú prokura túru, 

resp. Krajskú prokuratúru o ďalšie preskúmanie. Myslím, že 

ten jeho postoj teda javí nejaké známky skôr vydier ania, 

ale je to len môj poh ľad. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. Zareagujeme na to. Hovorili sme o tom  

pri príprave na dnešné rokovanie s kolegy ňami. Čiže my sme 

tiež e-mail dostali, analyzovali sme ho vecne a 

zareagujeme na to.  

 Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku na pani 

poslanky ňu Feren čákovú.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 A ja osobne si myslím, že my všetci sme skladali 

sľub, že budeme dodržiava ť Ústavu, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné predpisy, a preto ak ná s 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

340  

nejaký ob čan upozor ňuje, že to čo prijímame nie je v 

súlade, považova ť za vydieranie, mi nepríde zrovna 

správne. Ako je to otázka, že či má pravdu, nemá. Ak má 

pravdu, tak to nie je vydieranie a myslím si, že by  to 

mala by ť naša práca, aby sme neprijímali všeobecne záväzné 

nariadenia, ktoré sú v rozpore so zákonom, čiže s vyššou 

právnou normou. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Pán primátor, ja si osvojujem váš návrh a predklad ám 

ho ako poslanec mestského zastupite ľstva ako pozme ňujúci 

návrh k všeobecne záväznému nariadeniu.  

 

 A k poznámke pána kolegu Hr čku chcem upozorni ť, že 

arbitrom súladu legislatívy, všeobecne záväzných na riadení 

s legislatívou národnou je v našom prípade Krajská 

prokuratúra. Čiže v prípade že Krajská prokuratúra 

skonštatuje, že naše všeobecne záväzné nariadenie b olo 

prijaté v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky s vojim 

protestom nás na to upozorní a my tomuto protestu b uď 

vyhovieme alebo nevyhovieme. A potom nasleduje ďalší 

legislatívny postup. 

 

 V tejto chvíli nemám na to žiadnu reakciu na to, ž e 

či tento návrh ob čana je dôvodný alebo nie. 
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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 slovo. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Áno, ve ľmi správne, máte pravdu, len považova ť 

upozornenie ob čana za vydieranie, ja som na toto 

upozornil, že proste môže to pripada ť ako vydieranie. Ja 

si myslím, že to, že sa ob čania aktívnym spôsobom zapájajú 

a upozor ňujú nás na nie čo, by som bral z pozitívneho 

hľadiska, že sme radi, že upozor ňujú na chyby, lebo tiež 

sme není neomylní, a preto by som možno zvažoval a pýtal 

sa, že či naozaj môže ma ť pravdu?  

 

 My sme zhodou okolností mali prokurátorku na miest nej 

časti Petržalka na zastupite ľstve, ktorá nám povedala, z 

akého dôvodu prišiel protest prokurátora kvôli všeo becne 

záväznému nariadeniu, ktoré má prijaté mestská časť 

Petržalka. A presne tam boli problémy s tým, že čo je to 

verejné priestranstvo, nie je to definované, že zák on 

ukladá, že to musí by ť ozna čené, at ď., čo je 

problematické.  

 

 Čiže neviem, ja som si vypo čul v utorok vysvetlenie 

prokurátorky okresnej, pre čo podala protest.  

 A nemyslím si, že to čo povedal doty čný pán nemusí 

byť založené na pravde.  

 Pod ľa mňa k ľudne môže ma ť doty čný pán pravdu a naozaj 

zase môžeme prija ť nie čo čo môže by ť v rozpore so zákonom. 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž má faktickú poznámku. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ja len doplním pána kolegu Hr čku, pretože som bol 

tiež prítomný na tom zasadnutí zastupite ľstva v Petržalke. 

No, ja sa priznám, že m ňa argumenty pani prokurátorky 

nepresved čili, čiže ja som nehlasoval za vyhovenie 

námietky. A bol som pripravený, keby tak urobili aj  

viacerí poslanci si po čkať na rozhodnutie súdu. Ja si 

nemyslím, že sme povinní ozna čova ť zóny, kde sa môže pi ť a 

nemôže pi ť nejakými ve ľkými nápismi trinkin zóne alebo non 

trinkin zóne. Čiže, a takisto prokurátorka konala len a 

len na základe tohto pána, ktorý pod ľa všetkého po celom 

Slovensku sa snaží napada ť nejaké VZN bez toho, aby bral 

do úvahy aký je ú čel toho VZN a bez úvahy nad nejakým 

zdravým rozumom o čo ide v tej právnej norme. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka reaguje na faktickú poznámku na 

svoju adresu.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Takisto by som, ke ď už prokuratúra podá protest, 

považujem vzh ľadom k tomu že zo zákona má nejaké, je tam z 

nejakého dôvodu, tak aj ke ď si myslím, že si viem pre číta ť 
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zákon, ale nehádal by som sa s prokurátorom. A ke ď teda 

podá protest, je to pod ľa mňa opodstatnené. Preto 

napríklad ja som zahlasoval za, i ke ď nie som za pitie 

alkoholu na verejných priestranstvách, ale protest 

prokurátora je pre m ňa a pre dodržiavanie môjho súdu 

dostato čným argumentom na to, aby som ho prijal. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Toto je prvýkrát, 

kedy sa mesto, hlavné mesto ujalo riešenia tohto pr oblému. 

Ako kolegovia tu spomínajú tak doteraz sa to riešil o na 

miestnej úrovni, čiže mestské časti mali prijaté všeobecne 

záväzné nariadenia.  

 

 Ja sa chcem spýta ť, čo bude teraz ďalej do 

budúcnosti, ke ď sa to upraví na celomestskej úrovni? Čo 

teda vítam, aby to bolo v celej Bratislave rovnako.   

 Či mestské časti zrušia svoje všeobecne záväzné 

nariadenia, alebo či by sme im my nemali odporu či ť, aby to 

zrušili, alebo či to bude fungova ť proste takto 

dvojúrov ňovo do budúcnosti? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Feren čáková. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Vážený pán primátor, ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja 

by som chcela zareagova ť na kolegu Hr čku. A síce, rozhodne 

by som sa nešla nejako prie ť s prokurátorom, iste ten jeho 

názor právny je správny.  

 

Ale chcem poveda ť, že v našej mestskej časti sme tiež 

prijali všeobecne záväzné nariadenie, kde v jednej časti 

sme sa nestotožnili s názorom prokurátora. Ja som t o potom 

s ním konzultovala a dokonca prokurátorka prijala v eľmi 

kladne teda ten náš postoj, pretože sama sa vyjadri la, že 

sú isté diery v zákonoch a je to vlastne na výklade  

prokurátora, ale nie je jasne stanovený postup.  

  

 Čiže privítala ten náš nesúhlas teda s jej protestom .  

 A samozrejme, pôjde to na súd. Až Najvyšší súd, re sp. 

Ústavný súd rozhodne, či teda ten jej postoj bol správny 

alebo nie. Takže nie vždy teda tá cesta, protest, j e tá 

správna. 

 

 Nechcem tým poveda ť to, že ke ď niekto namietal, že 

všeobecne záväzné nariadenie je v nejakom rozpore, že teda 

nemá právo, samozrejme, každý má právo. Ale skôr mi  to 

pripadá také v ŕtanie, pretože viete ob čan z Oravy sa 

výsostne zaujíma o VZN Bratislavy. No, zapla ť pánboh, že 

sa vychytali teda muchy, ktoré boli práve tie zle. Takže 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pani poslanky ňa. 

 Chcem ešte v diskusii zareagova ť. Ja v tomto zmysle 

rozumiem postoju pána poslanca Hr čku; bu ď držíme zákon 

alebo nedržíme. Našou snahou má by ť predklada ť nariadenia, 

ktoré sú v súlade so zákonom, a o tom niet žiadnej 

diskusie. Toto je to, čo chceme. Ak nás niekto upozor ňuje, 

sme povinní preveri ť.  

 

 Chcem vás informova ť, že kolegyne z právneho 

oddelenia preverovali a majú pocit, že tie pripomie nky, 

ktoré boli formulované v tom e-maili, nie sú releva ntné. 

To znamená, že nemáme dôvod sa obáva ť, že by nám 

prokurátor napadol tie časti všeobecne záväzného 

nariadenia, pretože my v tomto čo teraz predkladáme, 

reagujeme na predošlú pripomienku prokurátora ku 

kategorizácii zariadení. Opravili sme ju a ostatné časti 

sme nechali tak ako sme ich mali doteraz. Čiže z tohto 

hľadiska sa veci nemenia.   

 

 Odpovedám pánovi poslancovi Len čovi:  

 Mestské časti vo svojich všeobecne záväzných 

nariadeniach mohli upravi ť situáciu nad rámec mestského 

nariadenia. 

 

 Čiže mestské nariadenie platí a je rovnaké všade. 

 A mestská časť ešte tvrdšie sa môže postavi ť k tejto 

téme. To znamená, zostanú všeobecne záväzné nariade nia 

pokia ľ sa mestská časť rozhodne upravi ť si tú tému ešte 

viac, než to stanovuje mestské VZN.  
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 To je odpove ď pre vás, pán poslanec, že nie je tam  

kontradikcia alebo nejaký rozpor. Takto bolo aj dot eraz. 

Čiže oni preto majú popríjimané, ale majú ich prijat é nad 

rámec nášho nariadenia s tým, že my sme tu urobili zmeny, 

ktoré sa samozrejme musia odrazi ť aj v ich nariadeniach, 

pokia ľ sa týkali tejto istej témy. 

 

 Konštatujem, že sa nikto už do diskusie nehlási. 

 Dám priestor pre návrhovú komisiu; pani predsední čka,  

nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia s tým, že pozme ňujúci návrh podal pán poslanec 

Šovčík na vypustenie slov "a v predajniach potravín". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže prosím, najprv o úprave názvu na základe návrhu  

pána poslanca Šov číka, aby sme spresnili názov všeobecne 

záväzného nariadenia. 

 Dávam o ňom hlasova ť; prosím, prezentujte sa a 

hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali tento pozme ňujúci návrh.  

 Pani predsední čka. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 A budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako celku, tak 

ako bolo písomne predložené predkladate ľom, aj s touto 

zmenou. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o celom návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia, ktoré si vyžaduje s úhlas 

tri pätiny poslancov; alebo troch pätín aby som bol  

správne porozumený 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Ďakujem ve ľmi pekne za schválenie všeobecne záväzného 

nariadenia.  

 Aj kolegyniam za jeho prípravu.  

 

 

 Teraz prosím, urobíme krok spä ť v našom programe, 

pretože z bodu 57 sa vraciame do v čerajšieho d ňa. 

 A sme pri bode 32.   

 

 

 

BOD 32:  

Petícia proti výstavbe stavby s názvom "Zariadenie výroby 

a výrobných služieb CORRECT Betón, s.r.o." - Betoná rka.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál predkladáme na žiados ť 5 poslancov.   

 Obsahuje petíciu obyvate ľov, ktorí síce nemajú po čet 

podpisov taký, aký sme stanovili, ale ke ďže sa za tú 

petíciu postavili poslanci, my sme sa tou petíciou na 

úrovni mesta prirodzene zaoberali a predkladáme vám  v 

uznesení návrh na riešenie petície.  

 

 To znamená, zoberieme na vedomie samotnú petíciu a  

vzh ľadom na to, že mesto vydalo záväzné stanovisko v 

súlade s územným plánom, toto nenapadá ani nikto z 

peti čného výboru. Ale h ľadajú riešenie pre to, aby sa 

napriek tomu tá betonárka v blízkosti obytnej zóny 

nepostavila. Tak sa snažíme odporu či ť mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves ako stavebnému úradu, aby 

urobila kroky, ktoré umožnia v prípade že sa ukáže 

negatívny vplyv na životné prostredie a bývanie ľudí, 

zabráni ť výstavbe tejto betonárky. 

 

 Čiže stotož ňujeme sa vlastne v tom návrhu s petíciou 

a s jej obsahom, aby sme dosiahli cie ľ, pod ktorý sa 

podpísalo viac ako 500 našich obyvate ľov.  

 

 Otváram diskusiu k predloženému materiálu. 

 Hlási sa pán poslanec He čko, ktorý bol iniciátorom 

predloženia tejto petície. Nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja nebudem zdržova ť 

toto zastupite ľstvo, mali sme to už v júni, prechádzalo sa 
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to na mestskej rade. Ja iba by som rád k tomu poved al, že 

áno, bolo podpísaných iba 555 ob čanov, ale vzh ľadom k 

tomu, že v danom území oficiálne žije menej ako 300 0 

obyvate ľov, tak sa bavíme o vzorke zhruba 20 %. 

 

 A dovolil som si ešte doplni ť  k materiálu fotografie 

z daného miesta. Ja by som bol rád, keby toto posla nci si 

uvedomili a samozrejme, zahlasovali všetci za to 

uznesenie, ktoré tam je. Je faktom to, že táto časť 

Devínskej Novej Vsi, tzv. Kolónia, je trošku tak od str čená 

od tej centrálnej časti. Je tam pomerne rozsiahla jak 

industriálna výstavba, tak takisto aj výstavba byto vých 

domov.  

 

 A rád by som ešte upozornil na ten fakt, že sa tam  

otvorila tretia brána do Volkswagenu, ktorá bola sc hválená 

ako do časné riešenie pre Volkswagen. Ja teda tajne dúfam, 

že už sú dávno iniciované rokovania oh ľadom štvrtej brány 

tzv. severnej.                                              

 

 Z vlastnej skúsenosti viem, že skuto čne nárast 

dopravy na ulici Küster je možno až pä ťnásobne vyšší jak 

tam bol predtým. Táto cesta sa dostáva do velice zl ého 

technického stavu; predpokladám, že to bude takisto  

predmetom riešenia v budúcnosti.  

 Preto by som rád požiadal všetkých poslancov o 

podporu tohto uznesenia. Ďakujem. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy     

 Ďakujem pekne. 
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 Ďalej sa do tejto diskusie nikto neprihlásil. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť a dávam priestor pre 

návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme podporili uznesenie k tomuto 

materiálu a tým sme dali odpove ď aj obyvate ľom, ktorí sa 

podpísali pod túto petíciu.  

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec, za jej 

predloženie.  

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 33.  

 

 

BOD 33:  

Priority rozpo čtových organizácií a príspevkových 

organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy 

v roku 2012 . 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál predkladáme s cie ľom, aby ste videli 

čo by všetko potrebovali naše rozpo čtové a príspevkové 

organizácie na to, aby mohli lepšie splni ť tú úlohu pre 

ktorú sme ich zriadili a s ktorou poskytujú služby našim 

obyvate ľom. Snažili sme obmedzi ť sa u každej organizácie 

na 3 priority, čiže nemajte pocit, že vy čerpali všetky 

svoje potreby. Ale povedali sme, že nechceme, aby t en 

materiál bol príliš rozsiahly. Nájdite v ňom požiadavky na 

5 000 Eur na nejakú konkrétnu potrebu. Ale sú tam a j 

požiadavky na 200 tisícové opravy pokia ľ sa jedná o 

budovu, strechu, a podobne. 

 

 Je to materiál, ktorý má by ť podnetom na to, aby sme 

rozmýš ľali ako naplníme tieto potreby. A pokia ľ budú 

diskusie o rozpo čte 2013 a o istých prioritách, ktorými 

budeme chcie ť nasmerova ť finan čné zdroje, môžme využi ť aj 

tento materiál, aby sme oprávnené potreby našich 

obyvate ľov, ktoré nám tlmo čia naše organizácie, vlastne 

dostali aj do rozpo čtu.  

 

 Podobným spôsobom sa budeme snaži ť spracova ť aj 

priority mestských častí, lebo si myslíme, že aj o nich by 

ste mali by ť informovaní. A bude to potom v kontexte ke ď 

budeme predklada ť materiál ako na toto získa ť peniaze, čo 

nie je ľahká vec. Ale usilujeme sa o to, chceme urobi ť 

pozitívne zmeny.  

 

 Tu je snaha informova ť vás o tom, čo všetko by sme v 

meste potrebovali urobi ť. Sú to státisíce Eur, ktoré by 
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mesto potrebovalo. V tejto chvíli ich nemá a nemôže  na 

tieto potreby reagova ť tak, že ich bude priamo financova ť. 

Ale je dôležité ich ma ť zosumarizované, prerokované v 

jednotlivých odborných komisiách, aby bolo posúdené , či je 

možné tieto veci podpori ť.  

 

 Ďakujem teda za to, že ste sa tým materiálom 

zaoberali na komisiách. Predkladám vám ho teraz vla stne na 

vedomie, aby sme aj urobili bodku za tým prerokovan ím v 

mestskom zastupite ľstve a vytvorili si predpoklady o 

diskusiách pri výdavkovej strane rozpo čtu 2013, resp. 

2014. 

 To ľko zmysel a cie ľ materiálu ktorý máte predložený. 

 Otváram diskusiu o bode číslo 33.  

 Nikto sa do diskusie neprihlásil. 

 Konštatujem, že môžem da ť priestor pre návrhovú 

komisiu.  

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 
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 Prijali sme platné uznesenie. 

 Otváram rokovanie o bode číslo 34. 

 

 

 

BOD 34:  

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING -  

Mestský investor pamiatkovej obnovy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál vám predkladáme na základe uzneseni a 

mestského zastupite ľstva z decembra minulého roku. Pri 

schva ľovaní rozpo čtu na rok 2012 ste vyjadrili potrebu 

diskutova ť o možnom zrušení niektorých našich príspev-

kových organizácií, resp. ich transformácií. V tom 

uznesení sa spomínalo aj Marianum. To budeme ale ri eši ť 

samostatným materiálom a samostatným postupom.  

 

 Materiál, ktorý vám predkladáme je výsledkom dlhej  

práce, kde kolegovia z organizácie Generálny invest or 

Bratislava, na ktorú sme cielili, že by sa mali pre vies ť 

práva a povinnosti Pamingu, spolo čne s legislatívno–

právnym oddelením, spolo čne s majetkovým oddelením a 

finan čným oddelením nášho magistrátu, urobili ve ľa práce 

aby pripravili z môjho poh ľadu ve ľmi kvalitný materiál ako 

podklad na vaše rozhodnutie. 

 

 Ten návrh, ktorý predkladáme je ten, že navrhujeme  

zruši ť príspevkovú organizáciu Paming, od čoho si 

sľubujeme úsporu zhruba vo výške 100.000 Eur, tak ako  to 
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máte vy číslené v predloženom materiáli. A uznesenie, ktoré 

k tomu je predložené dávame v alternatívach preto, že 

pôvodne sme uvažovali, že celú činnos ť Pamingu prenesieme 

do GIBu, ke ď to takto poviem, teda do existujúcej 

organizácie, ktorá sa zaoberá investi čnou výstavbou. 

 

 Ke ď sme si potom rozobrali podrobnejšie veci, 

zvažovali sme aj alternatívu, že by celú činnos ť Pamingu 

prevzal na seba úrad, to znamená magistrát, že by s me 

nikám tie kompetencie nepresúvali.  

 

 A tretia možnos ť, ktorá získala aj podporu na 

mestskej rade a v niektorých komisiách bola tá, aby  sme 

rozdelili funkcie, ktoré plnil Paming tak, že niekt oré z 

nich, tie investi čné, preberie na seba GIB, pretože je to 

príbuzné. A funkcie, starostlivosti o cintoríny a p odobne, 

by sa presunuli do organizácie Marianum.  

 Tak to máte vyjadrené v návrhoch uznesení pod časťou 

C.   

  

 Čiže z h ľadiska predkladate ľa chcem poveda ť, že my sa 

tiež po tejto diskusii ktorú sme mali, kloníme v to m 

predloženom návrhu tak, tým smerom, aby sme hlasova li ako 

o prvej, o alternatíve C. Teda rozdeli ť tie pôsobnosti, 

zruši ť organizáciu a rozdeli ť jej pôsobnosti medzi GIB a 

Marianum.  

 To je návrh, ktorý predkladám, ku ktorému teraz 

otváram diskusiu. 

 Ako prvý sa hlási pán poslanec Kubovi č. 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo.  
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 Musím poveda ť, že presne tak ako pán primátor si 

povedal, že materiál je ve ľmi kvalitne spracovaný, je 

rozsiahly, ja som pred týmto materiálom mal silný p ocit, 

že túto organizáciu treba zruši ť alebo transformova ť. A 

paradoxne, na základe toho, že som si naštudova ť tých cca 

60 strán, tak som prišiel k úplne opa čnému presved čeniu. A 

to je to, že by som ju ponechal, a poviem, samozrej me, 

dôvody. Takisto sme to rozoberali ve ľmi vážne na kultúrnej 

komisii, kde teda komisia ako asi pravdepodobne z 

materiálu vyplýva, jediná, dala stanovisko, ktoré j e 

vlastne záporné a nesúhlasila s touto transformácio u alebo 

so zrušením Pamingu. 

 

 Hlavné dôvody sú asi nasledovné: 

 V prvom rade som, alebo sme netušili, že Paming má  

takú rôznorodú činnos ť. A vlastne dajme tomu, ak hovoríme 

o fontánach, hovoríme o pamätníkoch, pomníkoch, tak  túto 

činnos ť nemá v portfóliu, ak to môžem tak nazva ť, žiadna 

mestská organizácia. A aj z tohto titulu sa nám zdá , že ju 

tým pádom niekde presúva ť je možno nie celkom efektívne a 

vhodné. 

 

 Čo sa týka Generálneho investora Bratislavy, tak ist e 

tu môžeme konštatova ť, že investorské činnosti, ktoré 

zastrešuje táto organizácia, ur čite majú, a sú teda v 

súlade aj s činnos ťou, ktorú realizoval Paming, a to je 

teda obnova historických pamiatok. Ale takisto aj t u sme 

našli ur čité špecifiká, ktoré chcem teraz zdôrazni ť.  

 

 Jedno z nich je osobitný prístup, ktorý treba ma ť 

voči dajme tomu pamiatkovým ústavom a štátnym inštitúc iám, 
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ktoré vlastne ve ľmi silným spôsobom a ve ľmi intenzívne 

dohliadajú na to, aby pamiatky mali a dodržiavali t ie 

legislatívne normy, ktoré sú zákonom ur čené.  

 

 Takisto čo sa týka cintorínov, hlavne teda vojnových, 

je to úplne iný režim, ako vykonáva, akú činnos ť vykonáva 

Marianum v súvislosti v úvodzovkách "s takzvanými ž ivými 

cintorínmi".      

 

 Takže nám z toho vyšlo asi to ľko, že vlastne dokážeme 

ušetri ť možno na dvoch platoch alebo možno na dva a pol 

plate, to znamená pána riadite ľa a možno zástupcov, alebo  

námestníkov. Takisto sa mi zdá neštandardné, aby ma la 

organizácia, ktorá má cca 18 ľudí námestníkov; je to 

príliš silné slovo.  

 

 A z tohto titulu skôr si myslíme, že tieto činnosti 

by mali zosta ť pod jednou strechou. A či už táto 

transformácia sa uskuto ční alebo neuskuto ční, domnievame 

sa, že v sú časnej dobe, kedy mesto tak či tak nedisponuje 

finan čnými prostriedkami, ktoré by mohlo dáva ť na rozvoj a 

na investície, tak tento krok nie je celkom efektív ny a v 

súčasnej dobe pragmaticky. Takže asi to ľko. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne predsedovi kultúrnej komisie.  

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

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

 Náš poslanecký klub podporuje alternatívu C.  
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 A tiež sa priklá ňam k názoru, aby sme hlasovali o 

tejto alternatíve ako prvej. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Viete, sme si tu hovorili, že 

hotely trpia, proste tá Bratislava nie je asi taká 

zaujímavá ako by sme chceli. A jedine čo nám tu ostalo 

nejako dedi čstvo je naozaj to kultúrne dedi čstvo, to čo 

asi ten Paming spravuje. Myslím si, že nejakou 

transformáciou, vieme to aj z minulosti, že čoko ľvek sa 

transformuje je to nakoniec to isté, ale ten výkon je tam 

ďaleko horší, lebo si myslím, že táto organizácia už  má 

dlhú tradíciu oh ľadom toho čo robí. Prípadne nejakého 

pri členenia, čo neverím, že sa bude tak ve ľmi zodpovedne k 

týmto pamiatkam pristupova ť ako sa pristupuje dnes.  

 

 Myslím si, že ten podnik je jediný, ktorý by mal b yť 

medzi top podnikmi mesta. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Budaj. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Paming iba zadáva práce, ktoré má tzv. 

portfóliu, ako sa vyjadril pán Kubovi č. Žiadne nevykonáva. 

Samotný predmet práce, čiže obnovu pamiatok vo vlastníctve 

mesta nevykonáva už dlhšiu dobu a s oh ľadom na náš 

rozpo čet ani v najbližších rokoch vykonáva ť nebude. Je to 

teda nepotrebná organizácia a treba ju zruši ť. Na 

metodický dozor nad rekonštrukciami pamiatok mesto 

financuje inú inštitúciu. Ďakujem. pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Len faktickou poviem, že Paming zabezpe čoval 

rekonštrukciu Starej radnice, ktorá sa skon čila celkom 

nedávno a bola otvorená v minulom roku. Čiže mal peniaze 

aj aktivity; žia ľ, v tejto chvíli to naozaj vyzerá tak, že 

v najbližších rokoch tých aktivít bude podstatne me nej. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Je pravda, že návrh na 

zrušenie Pamingu a premiestnenie do GIBu padol asi pred 

rokom. To bol taký prvý návrh a ke ďže sa oddelenia s ním 

začali zaobera ť, a ja v máji tohto roku ako poslanky ňa som 

sa zú častnila na takomto stretnutí, kde vlastne sa mal 

pripravova ť tento materiál a pripravovali sa rôzne 

alternatívy; boli tam všetci zú častnení. Pamätám si, že 

vtedy pán riadite ľ Hrabina z Pamingu zadefinoval, že 

prepustením 4 zamestnancov by dokázal ušetri ť zhruba 40 - 
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50.000 Eur do roka. Naša celková úspora sa približu je k 

číslu 100.000. To len fakt, ktorý tam zaznel.  

 

 Náš poslanecký klub sa tiež prihovára za alternatí vu 

číslo C.  

 Ale dovolila by som si da ť pozme ňujúci návrh, lebo 

tak ako to už tu dnes odznelo, ten Paming má rôznor odé 

činností a vy, pán primátor, ste tiež použili, a pod obne, 

tak ja by som to "a podobne" dala konkrétne do text u. A to 

je alternatíva číslo C a v bode 1 je táto zmena:  

 Schva ľuje zánik príspevkovej organizácie, at ď., až po 

text spravovanie, prevádzka, údržba, obnova vojnový ch 

hrobov a mestskej zelene, bude od 1. 1. 2013 zabezp ečova ť 

príspevková organizácia Marianum - Pohrebníctvo mes ta 

Bratislavy. 

 Čiže dodávam tam "a mestskej zelene". Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Môžete to aj zdôvodni ť, pani poslanky ňa? Len jednou 

vetou. 

 

 

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

 Áno, pretože oni majú aj mechanizmy a vlastne sa 

starajú o konkrétne cintoríny, čiže dokážu sa postara ť aj 

o mestskú zele ň. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Chce sa ešte niekto vyjadri ť? 

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja teda podobne ako 

predseda kultúrnej komisie bola som pri tej diskusi i. A 

takisto predtým som bola presved čená, že má význam to 

zruši ť. A teraz tiež som dos ť na vážkach, pretože ten 

materiál je naozaj kvalitne pripravený a dovolím si  z neho 

odcitova ť jednu vetu:  

 

 V súvislosti s predloženým návrhom boli oslovené 

všetky dotknuté príspevkové organizácie a odborné ú tvary 

magistrátu a z týchto vyjadrení vyplýva vä čšinový  názor, 

že druhý variant zrušenia príspevkovej organizácie;  ja 

viem že hovoríme o C, sa javí ako nevhodný, nako ľko 

rozdelenie predmetu hlavnej činnosti medzi viaceré 

subjekty by mohlo proces starostlivosti o jednotliv é 

objekty zna čne skomplikova ť, a taktiež sústredenie 

činností v jednej organizácií, resp. jednej organiza čnej 

zložke umož ňuje tak po stránke odbornej, ako aj 

organiza čnej kvalitnejšie zabezpe čovanie týchto činností.   

 

 Ja teraz, pani poslanky ňa Tvrdá dala návrh s tou 

zele ňou, ja som takisto mala otázku, čo teda so zele ňou?  

 Lebo v tom materiáli sa hovorí, že napríklad Slaví n 

alebo iné pamiatky nedá sa oddeli ť starostlivos ť o 

pamätník a o zele ň. A v návrhu nie je my celkom jasné, kto 

by sa teda staral o tie pamiatky?  
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 Čiže ja by som chcela po čuť odpove ď na otázku, ako sa 

vyhneme tomu, aby tie jednotlivé činnosti porozhadzované 

neboli na úkor kvality starostlivosti o tie veci. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 K tomuto vystúpeniu sú dve faktické poznámky.  

 Pani poslanky ňa Farkašovská.   

 

 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja vo faktickej len ďalšiu otázku k tomu, že 

či zmenou pani poslankyne Tvrdej "a mestskej zelene"  

nešpecifikujeme teda, že to má by ť akáko ľvek mestská 

zele ň? Nemá tam by ť mestskej zelene na cintorínoch, alebo 

pri hroboch, alebo nie čo iné? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani poslanky ňa Jégh.   

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som chcela toto ešte doplni ť čo pani kolegynka 

Farkašovská povedala. Tiež nechápem mestskú zele ň, akú? Či 

všetko, či celé? Lebo ke ď o celej zeleni celého mesta 

Bratislavy sa má stara ť Marianum, tak s tými ľuďmi, 

ktorých teraz má, tak neviem ako by to všetko stíha l. 

Proste to je nezmysel, aby sme tam dali "a zele ň", mestskú 
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zele ň. Ani nie rozdeli ť tie právomoci, lebo tak ako 

hovorila pani Nagyová Džerengová, nebude to v poria dku, 

keď sa to roztriešti medzi jednotlivými oddeleniami. 

Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá má druhé vystúpenie.  

 

 

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

 Ja doplním: Myslím mestskú zele ň tú, o ktorú sa v 

tejto chvíli stará Paming.  

 A pani JUDr. Chlebová ma upozornila, v prípade že 

budem trva ť na svojom návrhu, čo trvám, tak dnes môžeme 

hlasova ť iba v prípade C o 1, 2, 3, pretože dodatky k 

zria ďovacím listinám sú bez tej mestskej zelene, treba t o 

upravi ť. A je možné tieto dodatky predloži ť na ďalšom 

mestskom zastupite ľstve.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj má faktickú poznámku. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Neviem, či som nepremeškal vystúpenie. K pani 

poslankyni Tvrdej chcem poveda ť, že mala by doplni ť ten 

pozmeňovací návrh, aby tam bolo citované, že mestskej 

zelene v doterajšej správe Pamingu.  
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 Pretože mestská zele ň sa spravuje aj v iných 

oddeleniach. Čiže mohlo by prís ť k dvojakému chápaniu a 

vyzeralo by to tak, že by sa správa cintorínov, vla stne 

Marianum starala akoby o celú mestskú zele ň. To ale nie je 

možné, ani nie je na to pripravená. Tam je dopravná  

mestská zele ň a ďalšia zele ň. 

 Čiže navrhujem vám, pani poslanky ňa, doplni ť tam 

zelene "v doterajšej správe Pamingu". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem, pán poslanec, osvojujem si váš názor, 

doplnila som to. 

 A ešte jednu poznámku k pani poslankyni Jégh:  

 Tí zamestnanci, ktorí sa v tejto chvíli starali o tú 

mestskú zele ň v správe Pamingu, prejdú do Marianumu. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, len prosím pána poslanca Budaja aj pani 

poslanky ňu Tvrdú, aby čítali uznesenie. Lebo pod ľa toho 

znenia, ako zaznela mestská zele ň, tak to vyzerá že 

všetka. Ale pani poslanky ňa doplnila tie slová do 

nasledovného textu, s tým, že predmet činnosti zanikajúcej 

príspevkovej organizácie - spravovanie, prevádzka, údržba 
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a obnova vojnových hrobov "a mestská zele ň" bude, at ď. 

zabezpe čova ť Marianum.  

 Kde tam chcete dáva ť, že to robí? 

 Však to tam je napísané; predmet zanikajúcej 

organizácie. Čiže to je len tá zele ň, ktorú doteraz robila 

tá organizácia. Takže nekomplikujte to, že ešte pov iete, 

že to je tá zele ň, ktorú robila, lebo je to v predveti 

toho uznesenia.  

 Tak ako keby tie hroby sme povedali, že to sú všet ky 

na Slovensku. No, nie sú. Sú to tie, ktoré doteraz robil 

Paming, tak je to napísané.  

 Napísali to kolegyne právni čky, správne pod ľa mňa.  

 Čiže nekomplikujme ten text. Vecne sa zamyslíme nad 

tým, či zele ň áno alebo nie. Ale k tomu sa vyjadrím v 

závere čnom slove. 

 Pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán poslanec Budaj s a 

tu vehementne zastáva zrušenia Pamingu.  

 Pravda je taká teda, že toto celé nastalo na jeho 

podnet, ke ď navrhoval ešte aj nejakú inú ďalšiu 

organizáciu zruši ť.  

 Z tej diskusie, ktorú sme mali na kultúrnej komisi i, 

ja som nadobudol taký dojem, že naozaj asi to, čo pán 

kolega Hanulík povedal, bude pravda v budúcnosti, ž e 

naozaj sa z toho proklamovaného šetrenia naozaj neb ude 

ni č. Pretože momentálne Paming, ktorého myslím že gro jeho 

práce sa sústredí okolo Starého Mesta, má aj svoje sídlo v 

Starom Meste a vä čšinu činností sú schopní zamestnanci 

obslúži ť na pešo.  
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 Ke ď to bude ma ť v správe GIB, tak samozrejme že, 

ktorý sídli v Petržalke, tak všetky výjazdy do mest a, 

okrem toho že tu budú blokova ť parkovacie miesta, ešte 

potrebujú proste zvýši ť náklady na dopravu.    

 

 Moja otázka je, či sa aj s týmto po čítalo pri tom 

posudzovaní toho šetrenia, že o čo to vlastne zvýši 

náklady tých ostatných organizácií, ktoré to dostan ú do 

svojho vienka. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou reaguje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Pán Len č, ve ľmi prece ňujete moje možností. 

 Áno, mesto má viacero sporné inštitúcie, ale nie 

jediný ja som ten, čo to vidí. A som presved čený, že keby 

ste mali svoj názor, že na jednej strane je plat ce lej 

inštitúcie a na druhej parkovné tých nieko ľkých, ktorí 

pôjdu sná ď do GIBu nie čo alebo z GIBu vybavova ť, tak to by 

boli ve ľmi smiešne po čty.  

 

 Neviem, pre čo bojujete za to, aby nepotrebné 

inštitúcie prežili?  

 Nechcem ani háda ť, aké sú za tým záujmy, dôvody.  

 Ale nie je to ur čite prospešné najmä vzh ľadom na tie 

naše možnosti rozpo čtu.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Farkašovská, faktická. 

 

 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ:  

 Mňa tiež zaujalo to, čo hovoril pán Len č. Sformuloval 

časť z toho, čo sa chcem spýta ť aj ja, a teda, že aké budú 

skuto čné úspory, ke ď pred chví ľou tu zaznelo, že 

zamestnanci, ktorí sa starajú o zele ň prejdú do Marianumu?  

 Čiže suma sumárum, aké budú tie úspory?  

 Nezdá sa mi to teda celkom dobre prepo čítané.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou; na faktické poznámky reaguje poslanec  

Lenč. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán kolega Budaj, bu ďte si istý, že žiadne 

iné úmysly ako praktické ma nevedú k tomu čo hovorím.  

 To aj tie úspory tu boli vy číslené na 100.000. Ako 

pani kolegy ňa Tvrdá povedala, tak pán Hrabina deklaroval, 

že je schopný ušetri ť 50.000 tým, že by sa zbavil nejakých 

zamestnancov, ktorí sú tam momentálne nadbyto ční.  

 A 50.000 na dopravu na celý rok, to neviem, to sa mi 

zas nezdá až taká premrštená suma to, čo by museli da ť tie 

iné organizácie navyše. Ďakujem. 

 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

367  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:   

 Ďakujem pekne. Poprosím, keby fakt sa tu neozývali 

takéto hlasy. Ja sa chcem v prvom rade zasta ť mojich 

členov komisie a ur čite nesledujú žiadne svoje zámery, a 

ur čite nás nikto neovplyv ňoval. Dostato čne jasne sme si 

naštudovali tento materiál a sú to konkrétne otázky , ktoré 

tu padajú, ktoré padali aj na komisii. A myslím si,  že ke ď 

chceme serióznu diskusiu, tak si odpovedajme na tie to 

otázky, prípadne sa pýtajte aj vy, pre čo sme takéto 

stanovisko zaujali. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ke ďže sa už nikto nehlási; ešte pani poslanky ňa 

Farkašovská. 

 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem. Ja si nie som istá, či vo faktickej to 

nebola len re čnícka otázka. Takže ju dávam aj ako 

príspevok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

  My sme jej rozumeli pani poslanky ňa, odpovieme na to. 
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PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Aby ste rozumeli návrhu pani poslankyne Tvrdej; ja  mu 

rozumiem tak, že činností, čo sa týka starostlivosti o 

zele ň, napríklad pri pamätníku Slavín, to je pamätník o 

ktorý sa stará v tejto chvíli, v tejto chvíli sa o ň stará 

Paming, stará sa o mnohé ďalšie pamiatky, ktoré majú 

pri ľahlú zele ň. O ne sa starajú konkrétni zamestnanci, 

ktorí keby ste nezmenili uznesenie, prejdú do GIBu a budú 

sa stara ť o tie pamiatky, a aj o zele ň. Pani poslanky ňa 

navrhuje, aby sme zele ň riešili samostatne a tých, čo idú 

za zele ňou, aby sme posunuli do Marianumu. Tí nemali by ť 

ušetrení, lebo niekto sa o tú zele ň stara ť musí.  

 

 Úspory sme vy číslili na 100.000 a za tým si stojíme.  

 Tento návrh to nezmení.  

 Ten len inak prerozdelí tie právomoci, ktoré sa 

riešili. Priznám sa, že ja mu stále neviem celkom 

rozumie ť, lebo mám pred sebou stanovisko, ktoré písal 

Paming, a ktorý povedal že zele ň sa celkom od 

starostlivosti o tie pamätníky oddeli ť nedá. Že to spolu 

súvisí, že to robí jeden subjekt, ktorý sa stará o objekt 

a aj o jeho okolie. Lebo takto sa o objekt bude sta ra ť GIB 

a o okolie, o zele ň sa bude stara ť Marianum.  

 

 Tak tomu ja celkom nerozumiem a ja by som za ten 

návrh nehlasoval. Hovorím to tak, ako to cítim. A s om v 

tom úprimný vo vz ťahu k vám, lebo vy ste ten návrh 
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avizovali už skôr. A rozumiem, že máte na to vecné dôvody, 

pre čo to presadzujete.  

 

 Dávam len teraz stanovisko predkladate ľa.  

 Čiže prosím, predkladáme vám návrh, ktorý rozumiem, 

že má z vašej strany rozdielny prístup čo sa týka návrhu 

základného, zruši ť, nezruši ť. Ke ď rozhodnete že áno, 

rozhodnete aj o tom, aká časť týchto činností sa má 

presunú ť do GIBu, aká do Marianumu. Ak prejde ten návrh 

pani poslankyne Tvrdej platí to, že 4., 5. z toho C  sa 

musí urobi ť nabudúce.  

 Ak neprejde, môžeme ju schváli ť dnes, lebo ju máme 

pripravenú. 

 

 Ak vôbec neprejde ten základný návrh, ak vôbec 

neprejde ten základný návrh zruši ť, tak samozrejme sa 

nemáme o čom rozpráva ť, nebudeme ani upravova ť listiny, a 

podobne. 

 To ľko z mojej strany ako predkladate ľ.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá má priestor na faktickú vo 

vz ťahu k závere čnému slovu.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. S ťahujem svoj návrh. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Tvrdá stiahla svoj návrh. 
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 Ja teraz, ke ďže zaznelo aj závere čné slovo, aj 

vlastne reakcia na ňho zo strany predkladate ľky, dávam 

slovo návrhovej komisii.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhová komisia dáva hlasova ť pod ľa návrhu pána 

poslanca Šov číka prednostne o bode C; myslím, že v úvode 

povedal, že by sme hlasovali najprv o bode C, tak a ko je 

materiál písomne predložený predkladate ľom. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Teda o celom bode C od 1 po 5.. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 O celom bode C. Áno. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o celom bode C 

navrhovaného uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Z nich dvadsa ťpäť hlasovalo za, piati hlasovali 

proti, piati sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie ku 

zrušeniu príspevkovej organizácie Paming a previedl i sme 
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jeho kompetencie na dve existujúce organizácie GIB a 

Marianum. 

 Ukon čujem tým rokovanie o bode 34. 

 

 

BOD 35:  

Zmena organiza čnej štruktúry Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

 (V y p u s t e n ý   z programu rokovania.) 

 

 

BOD 36:  

Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalend árny 

rok 2011 . 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Je to povinnos ť, ktorú máme uloženú vo všeobecne 

záväznom nariadení, každý rok v septembri predklada ť 

mestskému zastupite ľstvu správu o stave bytového fondu. 

Máte ju predloženú najmä v číselnej podobe ale snažili sme 

sa v komentári aj vysvetli ť niektoré tie čísla.  

 

 Mesto má k dispozícii 2.524 bytov, z toho 1.599 je  v 

správe mestských časti, 925 je v správe mesta a týmito sa 

snažíme pokry ť bytové potreby našich obyvate ľov, čo vôbec 

nie je jednoduché. Konštatujeme v správe, že z tých to 

2.500 bytov máme 1.456 neplati čov, ktorí nám dlžia viac 

ako 1 800.000 Eur na nájomnom.  

 

 Podstatne lepšia situácia je v dome na Rezedovej 

ulici, kde ľudia platia, kde ten rozsah neplati čov a ani 
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dlžného nájomného nie je taký ve ľký, ako v tých, nazvem to 

riadnych nájomných bytoch.  

 

 Čiže tá správa dáva obraz o tom, ako sa bytový fond 

za posledný rok vyvíjal a môžete si z nej urobi ť obraz, 

akým spôsobom sa vyvíja po čet bytov. A naša schopnos ť 

reagova ť na sociálne najslabších, ktorí sa spoliehajú na 

to, že dostanú možnos ť získa ť nájomný byt, práve od mesta, 

alebo od mestskej časti, aby mohli rieši ť svoju konkrétnu 

životnú situáciu.  

 To ľko k ro čnej správe o stave obecného bytového fondu 

za kalendárny rok 2011. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Skôr ako diskusný príspevok mám otázku, pán primát or, 

pretože sa tam uvádza jeden údaj, ktorý ma zasko čil, a to 

je po čet neplati čov 1 456. A teraz neviem, ako mám s týmto 

údajom naloži ť, pretože každý kto nezaplatí viac ako 3 

mesiace nájomné, tak dostane výpove ď z nájmu. Že ko ľko z 

týchto ľudí sú tých neplati čov v tej trojmesa čnej lehote a 

ktorí sú už v tej fáze, že dostali výpove ď z nájmu, z 

dôvodu neplatenia?  

 Tento údaj by som tiež chcel vedie ť; akým spôsobom 

magistrát nakladá s týmto údajom? Teda, ako sa nará ba s 

tými, ktorí sú vo výpovednej lehote? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, odpoviem na tú otázku. Tie údaje vám  

neviem poskytnú ť, pretože toto máte agregované údaje za 

mestské časti. Každá mestská časť to robí svojim spôsobom.  

 Pravda je taká, že po trojmesa čnom neplatení, 

nasleduje výpove ď z nájmu bytu. A potom nasleduje 

rozhodnutie súdu o vyprataní, ktoré môže skon či ť aj tým, 

že súd povie, že ten kto je vyprataný musí dosta ť náhradné 

bývanie, prístrešok, pod ľa závažnosti jeho rodinnej 

situácie. A toto trvá niekedy dva až tri roky, kedy  vy 

stále máte toho nájomcu vo svojom byte, za ktorý vá m 

neplatí, alebo neplatil, pretože potom sa to snaží dohna ť 

a nejakým spôsobom splni ť svoju povinnos ť vo či mestu, či 

mestskej časti. Čiže to je ve ľmi dynamický údaj.  

 

 My sa môžme pokúsi ť ho zisti ť a poskytnú ť vám ho ako 

poslancom, aby ste si vedeli taký obraz urobi ť. Vzh ľadom 

na to, že máme byty vo viacerých mestských častiach, nie 

je jednoduché tie byty agregova ť. Tú správu sme dávali 

dokopy dlhšie. 

 

 A vo všeobecnosti konštatujem okrem tohto problému  

neplatenia, že nám klesá po čet bytov, ktoré máme. To 

znamená, predávame niektoré byty pod ľa zákona 182, lebo 

máme takú povinnos ť ktorú nám uložil zákon, ale nestaviame 

nové byty, čo si myslím, že je závažná skuto čnos ť a je v 

tom dokumente priamo uvedená. Mali by sme sa nad tý m 

zamyslie ť a vyvodi ť z toho kroky.  

 

 Viete, že staviame bytový alebo nájomný bytový dom  a 

pripravujeme ho prostredníctvom GIBu v Petržalke na  

Čapajevovej ulici. A nemal by to by ť jediný pokus, ako 

rieši ť vlastne bývanie našich obyvate ľov.  
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 Čiže tá správa poskytuje odpovede alebo údaje aj k 

takýmto úvahám. 

 Konštatujem, že sa nikto viac neprihlásil.   

 Dávam slovo návrhovej komisii; pani predsední čka máte 

slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte o 

uznesení k bodu číslo 36. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod číslo 37 prirodzene nadväzuje na ten predošlý bod 

s frekvenciou myslím polro čnou; tak sme sa nakoniec 

dohodli.  

 

 

BOD 37:  

Informácia o realizácii "Programu výstavby bytov v 

Bratislave".  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predkladáme informácie, ktoré sa týkajú najmä naše j 

Spolo čnosti pre rozvoj bývania, ktorej činnosti sa 

odpočtujú v tomto materiáli.  Myslím, že si nevyžaduje 

nejaké hlboké úvodné slovo, pretože zatia ľ sa nemáme ešte 

veľmi čím pochváli ť, teda výstavbou nájomného domu. Takže 

predkladám vám materiál na prerokovanie bez úvodnéh o 

slova. 

 Otváram možnos ť pre vás, aby ste sa k nemu vyjadrili.  

 Ke ďže sa hlási, hlási pán poslanec Pekár, dávam mu 

slovo; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:  

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja by som 

zacitoval z tohto materiálu časť, ktorá sa týka 

Solivarskej a časť, ktorú sme tu, a tú výstavbu ktorú sme 

tu už nieko ľkokrát rozoberali.  

 Citujem:  

 Sú časne s prípravou neziskového projektu spolo čnos ť 

chcela za čať v roku 2011 realizova ť ďalší komer čný projekt 

výstavby Bytového domu v Bratislave - Ružinove na 

Solivarskej ulici. Projekt s 12 bytovými jednotkami  na 

pozemku o výmere 1 087 m2 mal vydané právoplatné st avebné 

povolenie. Pri kúpe projektu sme mali predbežný súh las 

Dexie Banky na poskytnutie úveru na realizáciu výst avby. 

Následne z dôvodu zmeny majite ľa predmetnej banky od 

ponuky na poskytnutie úveru odstúpili a spolo čnos ť 

rokovala s inými bankovými subjektmi. Nako ľko projekt s   
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12 ve ľkometrážnymi bytmi sa javil bankám ako rizikový, 

spolo čnos ť zvažovala zmenu projektu na vä čší po čet menších 

bytov pri zachovaní pôvodnej podlažnosti a pôvodnéh o 

objemu stavby, čo bolo aj podmienkou poskytnutia úveru. 

Túto zmenu sa napriek opakovaným rokovaniam na mest skej 

časti Bratislava-Ružinov  nepodarilo odsúhlasi ť. Nako ľko 

spolo čnos ť nemohla bez úveru dofinancova ť výstavbu 

projektu, po rozhodnutí správnej rady projekt aj s 

pozemkom predala v novembri 2011.  

 

 Ja sa pýtam, chýbajú mi tu ceny, za ko ľko táto 

spolo čnos ť kúpila tento projekt? 

 Chýbajú mi tu ceny, za ko ľko tento projekt predala? 

  

 A ešte jedna poznámka, pre čo sa nedohodla táto 

spolo čnos ť s mestskou časťou? 

 Ide o navýšenie po čtu bytov, o navýšenie po čtu áut, a 

je to problém.  

 

 Pretože opakujem, od za čiatku je to zahus ťova čka s 

ktorou sme si mali da ť ve ľký pozor ako naklada ť. Boli tam 

urobené chyby, a to hovorím otvorene chyby od preda ja 

pozemku súkromnému vlastníkovi cez chybu, ktorá je asi 

najvä čšia, že tento projekt kúpila nezisková organizácia,  

Spolo čnos ť pre rozvoj bývania. A tie ďalšie, následné 

predaje si myslím že pri dnešnej finan čnej situácii sme 

tento projekt predali so stratou. Nemalo sa sta ť už to, že 

tento projekt vôbec bol kúpený. 

 

 Ja vás prosím, aby sme takéto projekty do budúcnos ti 

neschva ľovali, pretože v správnej rade sedeli poslanci. 

Bolo vydané stavebné povolenie ktoré pod ľa mňa túto plochu 
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na Solivarskej znehodnotilo. Predaj, ktorým Spolo čnos ť pre 

rozvoj bývania neoznámila mestskej časti Bratislava - 

Ružinov a stavebnému úradu vznikol asi právny spor medzi 

následníkom tohto projektu a stavebným úradom a vyr obili 

sme problémy Ružinovu. A vyrobili sme ich neviem, či 

chtiac alebo nechtiac, ale vyrobili sme ich vo vz ťahu 

hlavné mesto a mestská časť Bratislava - Ružinov. 

 

 Nevidím riešenie tohto problému v tom, že by hlavn é 

mesto zasiahlo ešte do situácie, pretože tento proj ekt 

vlastní už súkromná spolo čnos ť, ale mohli sme. Mohli sme 

ho rieši ť ešte ke ď bol vo vlastníctve Spolo čnosti pre 

rozvoj bývania.  

 Je to ve ľká chyba a mali by sme si tu poveda ť naozaj 

aj čísla, o ko ľko prišlo hlavné mesto posunom vlastníckych 

práv projektu nezisková organizácia a iné spolo čnosti, 

ktoré predávali a kupovali. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Ja by som 

možno doplnil pána poslanca Pekára. Osobne sa domni evam, 

že nie je najš ťastnejšie, ke ď sa budeme takto do nekone čna 

vraca ť k tej Solivarskej, pretože ako som to minule 

spomenul, tu nie je priestor na to, aby som, alebo aby sme 

argumentovali všetky potrebné informácie tak, ako b oli 
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prednesené na správnej rade a na základe ktorých sa  

členovia správnej rady rozhodovali. Čiže ja pevne verím, 

že táto téma bude uzatvorená. 

 

 A ja som rád, že sa spolo čnos ť zbavila toho 

neš ťastného projektu z minulého obdobia, lebo kone čne sa 

môže za čať venova ť tej činnosti na ktorú bola zriadená, a 

to je výstavba nájomných bytov.  

 

 Vážených poslancov a poslankyne by som upriamil ic h 

pozornos ť na koniec tej správy, kde na konci je uvedené, 

zatia ľ iba tak náznakovo, ale ja môžem poveda ť viac, že 

spolo čnosti sa podarilo dohodnú ť s dvoma mestskými 

časťami, s mestskou časťou Ra ča a s mestskou časťou 

Vraku ňa, kde máme vytypované priestory na to, že postavím e 

v obidvoch týchto mestských častiach nájomný dom, ktorý 

bude vo vlastníctve hlavného mesta a budú v ňom býva ť 

mladé rodiny.  

 

 Pevne verím, že do konca volebného obdobia to 

stihneme. Momentálne sme vo fáze, ke ď boli schválené na 

správnej rade štúdie oboch týchto stavieb a momentá lne cez 

Vestník verejného obstarávania objednávame architek ta a 

dodávate ľa dokumentácie.  

 

 Čiže ja sa v tomto pozerám dopredu, som ve ľmi 

pozitívne naladený.  

 A okrem toho, že sa zameriavame, teda svoju celú 

energiu už kone čne na tie nájomné byty, taktiež sa 

venujeme problému reštituentov, teda obyvate ľov, ktorí 

bývajú v reštituovaných nehnute ľnostiach, hlavne v Starom 

Meste.  
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 A pod ľa zákona, ktorý bol prijatý v roku 2011 budeme 

musie ť ako hlavné mesto týmto ľuďom da ť náhradné možnosti 

bývania. Čiže v tomto sa tiež vidí aj Spolo čnos ť pre 

rozvoj bývania, aj v tomto máme ur čitú koncepciu s ktorou 

by sme ve ľmi radi prišli.  

 

 Predbežne sme dohodnutí tak, že na októbrové 

zasadnutie zastupite ľstva predloží spolo čnos ť materiál, 

kde by informovala poslancov o postupe v tejto obla sti. 

Išlo by o vytypovanie lokality aj s celým systémom 

financovania, kde by sme vedeli zabezpe či ť, nechcem 

hovori ť teda presné čísla, ale približne okolo 250 bytov 

pre ľudí, ktorí budú v zozname žiadate ľov a budú ma ť na to 

nárok práve z radov ľudí, ktorí žijú dnes v tých 

neš ťastných reštituovaných domoch.  

 

 Čiže Spolo čnos ť pre rozvoj bývania dúfam, že takýmto 

spôsobom tiež prispeje k rozvoju bytovej politiky h lavného 

mesta. Ďakujem. 

 

  

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:   

 Ďakujem ve ľmi pekne. No, naozaj kone čne od roku 2004, 

kedy bola táto spolo čnos ť založená, a to z dôvodu výstavby 

nájomných bytov, kone čne v roku 2012 ide stava ť nájomné 
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byty. Všetky tie, všetky tie ostatné realizované pr ojekty, 

keď si tu pozriete, boli komer čné a boli predávané byty do 

osobného vlastníctva. Takže toto je naozaj dobré, ž e takto 

postupujeme, ale nezakrývajme si o či predtým, že na 

Solivarskej je vykopaná jama, a to budeme musie ť rieši ť; 

nie na mestskom zastupite ľstve. Ale je to problém 

Spolo čnosti pre rozvoj bývania, ktorá to za čala a problém 

stavebného úradu, ktorý to musí dokon či ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č na pána poslanca Kríža. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo. Pán kolega Kríž, máte pravdu, že u ž 

by sme to nemali ďalej roz ťahova ť, ale naozaj treba to 

teda nejakým spôsobom zú čtova ť. Len takto pozameta ť pod 

koberec, to sa mi nezdá celkom, celkom na mieste.  

 

 Čiže treba, tak ako pán kolega Pekár požaduje, 

predloži ť čísla, čo to stálo ke ď sme to kupovali, čo sme 

za to dostali ke ď sme to predávali, vy čísli ť plusový alebo 

mínusový rozdiel, a tým to celé uzavrie ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ja sa osobne domnievam, že nie je úplne férové ani  zo 

strany pána poslanca Pekára, ani Len ča, si robi ť kampa ň na 

úkor Spolo čnosti pre rozvoj bývania. Není to pravda, že 

bola založená pred to ľkatimi a to ľkatimi rokmi a ni č 

neurobila. Filozofia spolo čnosti je taká, že nemá žiadne 

požiadavky na rozpo čet hlavného mesta. Všetko čo má si 

zarobila vlastnou činnos ťou. A preto robila komer čné 

nehnute ľností, preto, aby si zarobila peniaze na to, aby 

mohla urobi ť nekomer čnú nehnute ľnos ť, čiže nájomné byty. 

Čiže nepýtala peniaze ako ostatné spolo čnosti.  

 

 Čo sa týka toho vyú čtovania, máme tam správnu radu, 

kde má aj KDH svojich zástupcov, a rozhodovali sme o tom 

hodiny a hodiny. Nie je pravda, že sme nie čo kúpili a 

predali so stratou. Ide o to, že spolo čnos ť ako jedna z 

mála z mestských spolo čností je plusová a bonitná.  

 

 Svoj vlastný zisk, ktorý si sama vyrobila svojou 

vlastnou činnos ťou, žia ľ, o časť tohto zisku musela dôjs ť 

na základe možno (gong) nie najlepších rozhodnutí. Ale 

stále ide o plusové financie a nie mestské financie . 

Financie, ktoré zarobila spolo čnos ť sama.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vaše vystúpenie, ted a 

faktickú poznámku.  

 Ešte sú dvaja prihlásení. Pán poslanec Hr čka ako 

prvý. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Predpokladám, že sa jedná, a čítal 

som taký článok, že Bratislava ako developer prepadla, 

Solivarská, pretože v júli 2007 mesto predalo pozem ok za 

108.000 Eur, v januári 2011 neziskovej Spolo čnosti pre 

rozvoj bývania, ho Spolo čnos ť pre rozvoj bývania kúpila za 

796.000 Eur, a potom ho zase predala za 440, hej. Čiže, ak 

to správne rátam, to je tých 250.000. Tieto čísla ste 

chceli po čuť? Ak teraz sa bavíme o tom správnom, že to je 

tých 250.000 strata, hej? Ak správne rozumiem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec žiadal, aby boli v materiáli, ke ďže tam 

nie sú uvedené.     

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Tak bolo to zverejnené pod ľa mňa. A ke ď som sa aj ja 

na to pýtal, tak aspo ň tie čísla pod ľa toho sedeli. Takže 

teda tá čistá strata mala by ť 247.000 Eur pri kúpe, 

predaji, teda pri predaji a opätovnom predaji toho istého 

pozemku.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne.   

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo.  
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 Ja som tá, ktorá je tam za KDH v Spolo čnosti pre 

rozvoj bývania, v správnej rade. Áno, situácia bola  taká, 

že jednoducho spolo čnos ť nevedela realizova ť tento projekt 

na Solivarskej, pretože tých 12 bytov bolo nepredaj ných a 

nebola zmena stavby pred dokon čením povolená, pretože tam 

malo by ť potom 18 alebo 20 bytov.  

 

 Spolo čnos ť sa zbavila tohto projektu za ve ľkej 

straty, to je fakt. A pod ľa mňa moji kolegovia, ktorí si 

tu nerobia kampa ň len požadovali, aby tieto čísla boli 

zverejnené v tomto materiáli, čo si myslím, že je v 

poriadku.  

 

 A len sa obávam, ja som upozor ňovala, ke ď sa ten 

projekt išiel preda ť, že nemyslím si, ke ď ho ktoko ľvek 

získa zo súkromných investorov, že postoj pána star ostu, 

resp. stavebného úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov 

sa zmení.  

 

 To znamená, že bolo vhodné upozorni ť kupujúceho, že s 

najvä čšou pravdepodobnos ťou nebude stava ť. Nebude stava ť 

na Solivarskej. A dnes tam máme druhú jamu v Ružino ve, a 

to som zvedavá dokedy? Čiže druhá Hirošima.  

 A pritom som na upozor ňovala a všetci vedeli, aký je 

postoj pána starostu a stavebného úradu mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán starosta Pekár. 
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Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Teda, aby ste všetci vedeli, tak my sme tejto 

spolo čnosti oznámili, že im, že stavebné povolenie 

stratilo platnos ť v čase predaja. A teraz je ten súdny 

spor, či bola stavba za čatá alebo nie. Nehovorím teraz, 

nechceme odsudzova ť Spolo čnos ť pre rozvoj bývania ani 

žiadneho investora, developera. Ja tu len upozor ňujem na 

postup, neférový postup mestskej organizácie, ktorá  by 

mala by ť v sú činnosti s hlavným mestom, s mestskými 

časťami. Všetko. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž, faktická poznámka.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Musím ešte poslednú reakciu. Vyprosujem si neférov ý 

postup. Postup bol čisto férový. Spolo čnos ť, ktorá kúpila 

ten projekt vedela v akom je stave, čiže išla s tým do 

toho rizika. A práve preto bola pravdepodobne ponúk aná 

trhová cena taká nízka, pretože každý vedel do akéh o 

rizika ide a s tým ho kúpil.  

 

 Ale iná alternatíva, a na to došli členovia správnej 

rady bola taká, že spolo čnos ť celá by mohla úplne skon či ť 

a zastavi ť svoju činnos ť ak by sme ten projekt nepredali. 

Ak tomu nedôverujete navrhujem, urobte vyšetrovaciu  

poslaneckú skupinu a garantujem vám, že po preskúma ní 

všetkých dôkazov príde k takému istému rozhodnutiu ako 
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správna rada, ni č neférové sa nestalo. Tá spolo čnos ť, 

ktorá to kúpila vedela, že to je problematický proj ekt.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Sme prosím v závere diskusie k bodu číslo 37. Zrejme 

by sme mali urobi ť to, že ten materiál v tejto podobe 

stiahneme, doplníme ho o tie údaje, ktoré ste požad ovali. 

A možno by sme sa mali stretnú ť k téme Solivarská na 

úrovni rokovania s mestskou časťou. Ja nemyslím, že my 

môžme teraz ako mesto do toho urobi ť. Ale predstava, že 

mestská organizácia bude robi ť len to, čo chcú mestské 

časti, lebo ten chce, alebo ten nechce, to celkom sa  nedá 

takto ako zabezpe či ť, pretože takto vôbec nemáme 

nastavené.  

 

 My tam máme poslancov, ktorí sa nikoho nepýtajú ak o v 

tej správnej rade hlasujú. Možno treba zabezpe či ť to, aby 

sme boli v úzkej sú činnosti. Ja som v kontakte s pani 

riadite ľkou a s predsedom správnej rady pánom poslancom 

Krížom, predkladajú zámery, ktoré spolo čnos ť má. A mám 

pocit, že teraz nerobíme žiadne kroky, ktoré by sa 

odchy ľovali od tej politiky, ktorú robíme. Ale ak máte 

predstavu, že to má by ť širší súhlas alebo súlad, tak na 

to musíme vytvori ť mechanizmy, ktoré nemáme.  

 

 Spolo čnos ť prostredníctvom tohto uznesenia ex post 

informuje o tom, čo urobila. Ni č viac, ni č menej. A že je 

problém na Solivarskej vieme. Že je problém, že sme  nemali 

preda ť ten pozemok. Tam bol problém. Keby nebol súkromný,  
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tak tam ani súkromník, ani spolo čnos ť, ani nikto stava ť 

nebude.  

 Tam sa treba vráti ť, aby sme zhodnotili, že kde sa 

stala chyba.  

 

 Prvá chyba sa stala tam. Predali sme pozemok v časti, 

kde sa pravdepodobne stava ť nikdy nemalo, pretože je to 

zahus ťova čka. Ale už tam bolo vydané stavebné povolenie. 

Je spor o to, či je platné, či neplatné. Naozaj, zú čtujme 

si veci doma prostredníctvom tej správy.  

 

 Čiže ja s ťahujem tú správu, doplníme ju o informácie, 

ktoré poslanci požadovali a predložíme ju o mesiac tak, 

aby sme mohli naplni ť uznesenie prijaté v mestskom 

zastupite ľstve. 

 Čiže uzavreli sme rokovanie o bode 37. 

 Pokra čujeme rokovaním o bode 38. 

 

 

 

BOD 38:  

Informácia o vykonaných krokoch oh ľadom Investi čného 

zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice ŽSR v 

Bratislave.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál vám predkladáme na základe uznesenia, kto ré 

ste prijali v júni, aby sme vás mesa čne informovali o tom, 

čo sa v tejto veci, teda vo ve ľkom projekte prestavby 

Predstani čného alebo dnes Námestia Franza Liszta stalo. My 
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ten odpo čet tu dávame a upozor ňujeme na problémy, na ktoré 

sme narazili pri tých 3 mesiacoch práce nad príprav ou 

konkrétnych návrhov zmlúv, nájmov, a  podobne. A v tejto 

súvislosti tu konštatujeme, že bez mestského zastup i-

te ľstva sa celkom nevieme pohnú ť. 

 

 A ja na základe stretnutia s pánom Ballom ako 

predstavite ľom organizácie, ktorá má zrealizova ť tento 

investi čný projekt, som sa s ním dohodol, že predloží z 

jeho strany návrh postupu, ktorý by nás priviedol ďalej, 

pretože máme tuná veci na ktoré musí reagova ť druhá 

strana, ktoré mesto samo vyrieši ť nemôže. To sú niektoré 

dlhy z minulosti za neukon čené nájmy.  

 

 A potom by sme mali rozmýš ľať prakticky, ako sa 

pohnú ť dopredu, pretože som zaregistroval ve ľkú podporu 

poslancov tomuto projektu na ostatnom zastupite ľstve, ale 

tu sumarizujeme aj problémy, ktoré sú konštatované z našej 

strany, ktoré musíme vyrieši ť v komunikácii s investorom, 

ale zrejme aj v komunikácii so zastupite ľstvom, pretože je 

tu požiadavka na viaceré z ľavy, zníženia, ú ľavy, ktoré by 

sme urobili vo vz ťahu k tomuto projektu a o nich môže 

rozhodnú ť iba zastupite ľstvo.  

 

 Ak poviete, že máte záujem, aby sme predložili 

konkrétne návrhy, a predpokladám že to budeme schop ní 

urobi ť na októbrové rokovanie mestského  zastupite ľstva. 

Ak to nestihneme tak potom na novembrové s tým, že to bude 

po dohode s investorom, ktorý má predstavy čo by chcel 

dosiahnu ť. Ale či súhlasí mesto s tými predstavami môžu 

poveda ť iba poslanci.  

 To ľko z mojej strany na úvod k bodu číslo 38. 
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 Otváram diskusiu k bodu číslo 38; nech sa pá či. 

 Pán poslanec Šov čík sa hlási a potom mám prihlášku od  

pána Ballu. Čiže, ke ď nebudú diskutova ť poslanci, spýtam 

sa vás, či súhlasíte s jeho vystúpením v tomto bode 

programu. 

 Pán poslanec, máte slovo. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, Hlavná 

stanica je hanbou tohto mesta. A nielen Hlavná stan ica, 

ale aj teda okolie. Je to za ťažené týmito zmluvnými 

vz ťahmi, týmto projektom. Ja si myslím, že to je ďalší z 

radu, ktorý sme zdedili z minulých volebných období . A 

myslím si, že by sme to mali rozlusknú ť raz a pre vždy, a 

poveda ť ako, či ďalej takto ako je to nakonfigurované, 

alebo ukon či ť spoluprácu a nakonfigurova ť nejaké iné 

riešenie. Ale v tomto stave to nemôže osta ť. Nielen preto, 

že to vyzerá tak ako to vyzerá, ale aj preto že nec hodí 

elektri čka na Hlavnú stanicu, aj preto že jednoducho 

mestská časť Bratislava - Staré Mesto nemôže pokra čova ť v 

konaní o územnom pláne zóny, v ktorej sa táto časť mesta 

nachádza.  

 

 Jednoducho treba urobi ť to politické rozhodnutie a 

tam čakám od vás, pán primátor, návrh riešenia zo strany  

vedenia mesta, zo strany magistrátu že poviete ako ďalej. 

Proste nemôže to osta ť v tomto stave. Tá situácia je pre 

mňa a pre všetkých, ktorí bývajú v tejto časti Starého 

Mesta a vôbec v tomto meste je neakceptovate ľná, 

predlžova ť ten stav, ktorý tam je. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú poznámku. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa takisto prihováram, že  

momentálne Hlavná stanica a jej okolie je hanbou 

Bratislavy. Ale zárove ň si pamätám, že na poslednom 

zastupite ľstve, a to v júni sme prijali politické 

rozhodnutie a ja som podala zmenu uznesenia, kde sm e 

požadovali na každom zastupite ľstve informáciu, čo sa 

udeje medzi investorom a mestom, aké kroky nastanú,  aby sa 

tá situácia zmenila. Čiže ja vnímam, že toto rozhodnutie 

padlo, a toto je len informácia čo sa za tie 3 mesiace 

urobilo alebo neurobilo. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Presne tak to je, pani poslanky ňa, takto to 

koncipujeme. My už nestaviame znovu tú otázku, že či áno, 

nie? To ste rozhodli v júni. My len hovoríme, že sm e ešte 

nemohli na september predloži ť konkrétne návrhy nájomných 

zmlúv alebo iných zmlúv, ktorými by sa tie veci poh li 

dopredu, pretože sme identifikovali niektoré problé my, o 

ktorých píšeme v správe.   

  

 A ten návrh teda pripravujeme tak, ako ho požadova l 

pán poslanec Šov čík. 

 Pán poslanec Budaj má slovo. 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

390  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. No, páni kolegovia, kolegyne, ja len 

pripomínam, že minule sme rokovali v noci a len pre to, aby 

sa vyhovelo investorovi. Nie je pravda, že by ešte neboli 

zadrhely, pán primátor, sú tu nevysporiadané poh ľadávky. 

Na druhej strane celý materiál je o tom, ako si aj ty 

konštatoval, že investor žiada z ľavy, žiada bezodplatné 

vecné bremeno, žiada odpustenie poplatkov a daní.  

 

 Ja by som už chcel vidie ť materiál, čo žiada mesto. 

Aké garancie žiada mesto, že tento projekt sa uskut oční, 

že nebude preš ľapova ť na mieste, že nebude tento investor 

alebo sprostredkovate ľ investora na ďalej vytvára ť tú hanbu 

Bratislavy, o ktorej hovoril pán poslanec Šov čík. Kde máme 

také garancie?  

 Kedy tá elektri čka pôjde?  

 A ak nepôjde, aké budú kroky mesta, aké budú 

konzekvencie?  

 

 Ohá ňať sa tým, že ko ľko investor tam minul a že on o 

tie projekty a ďalšie vložené peniaze do svojej inštitúcie 

a do prípravy tohto projektu príde, to Bratislav čanom 

nepomôže, ani to nevybuduje Bratislavu.  

 

 Ja sa obávam proste na základe skúsenosti so známy m 

divadlom, ktoré mal investor postavi ť a kde nedodržal 

termín už viac rokov, že práve preto, že predošlé v edenie 

mesta zverilo projekt s vysokou verejnou hodnotou, čiže 

vstupnú bránu do mesta zverilo, spojilo s komer čným 

podnikaním, že urobilo fatálny omyl. A podobne ako 

Autobusová stanica je aj táto brána do mesta na cel é roky 
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v dezolátnom stave. Lebo jednoducho, to nehovorím p roti 

investorom alebo developerom, jednoducho ich logika  záujmu 

a ich možností a schopností sú akési subjektívne. A  oni 

nemajú na svojom chrbáte uprený poh ľad verejného záujmu 

ale naopak, čiste ekonomické a komer čné poh ľady a záujmy.  

 

 Preto bola chyba, že sa mesto vzdalo zodpovednosti  za 

tieto dve vstupné brány.  

 

 A ja potrebujem na akúko ľvek ďalšiu podporu, kde sa 

tu žiada ďalšia podpora, nielenže investor dostal, má 

dosta ť pozemky zadarmo, resp. za peniaze ktoré sú len 

vyvolanou investíciou, ktorú všade na svete znáša 

investor, lebo my nepotrebujeme tú vyvolanú investí ciu, 

ktorú on potrebuje na to, aby tam bolo ve ľké obchodné 

centrum, bývalé vedenie sa zaviazalo, že mu odovzdá  

pozemky vlastne za cenu vyvolanej investície. Je to  

bezprecedentné, zlé hospodárenie s majetkom mesta. 

 

 Ale chápem, pán primátor, že si zdedil ďalšiu takúto 

náš ľapnú mínu. Potom je naozaj našou povinnos ťou žiada ť od 

investora, na prvom mieste teba ako vyjednáva ča, ako 

štatutára mesta, žiada ť jasné a ve ľmi prísne garancie aj s 

ohľadom na to, aká pozornos ť sa mestu venuje, aká 

pozornos ť sa Hlavnej stanici zo strany verejnosti venuje, 

kde tá verejnos ť je doslova teda týraná tým, že prišlo k 

odstaveniu elektri čkovej dopravy, ako by sme chceli 

dokáza ť, že bez toho developera jednoducho tá stanica je 

nepoužite ľná. 

 

 A takisto by som chcel naozaj aj ma ť jasnejšie v tom, 

keď už spomíname Železni čnú stanicu, ako sa stavia sú časná 
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exekutíva k budúcnosti dopravných projektov súvisia cich so    

železnicou, aká vlastne bude v budúcnosti Hlavná st anica; 

a či bude tam vôbec Hlavná stanica?  

 

 To ale nie je také prioritné ako sú tie garancie, a 

naozaj prísne podmienky; nie podmienky šité na mier u 

súkromného záujmu, ale šité na mieru verejného záuj mu.  

  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Uhler. 

 

 

Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja nadviažem na pána Budaja, ktorý žiadal 

nejaké garancie pre mesto v rámci tohto projektu; a  ja by 

som aj chcel pomenova ť tie garancie. Myslím si, že do tých 

zmlúv, ktoré budú podpísané s investorom by mali by ť 

zakomponované záväzné termíny na zhotovenie tohto d iela a 

takisto sankcie za nedodržanie týchto termínov, pre tože  

inak to naozaj nikdy nebude. Vieme, ako stoja iné s tavby 

tohto investora.  

 

 A zárove ň mesto by nemalo dovoli ť projekt, ktorý 

zahustí už aj tak zahustené, dopravne zahustí už aj  tak 

zahustené tieto ulice; Šancovú a Pražskú, ktoré mys lím si, 

že nie je možné už ďalej rozširova ť tak, aby to dopravne 

zvládlo. Pretože na to sú nadväzujúce okolité križo vatky. 

A ak sa aj rozšíria tieto ulice, nezvládnu to tie ďalšie 

križovatky. Takže na toto musíme da ť ve ľmi ve ľký pozor.  
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 A ja dúfam, že ten projekt nebude taký, ako je 

pôvodne plánovaný. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou pán poslanec Budaj.   

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Na pána predsedu dopravnej komisie pripomínam, že 

naozaj opomenul som to dopravné h ľadisko. Tam sa vženie 

doprava do Žabotovej ulice, čo je dnes stíšená, relatívne 

keď odhliadneme od vlakov, na ktoré si tí ľudia za 

desa ťro čia zvykli, relatívne je tichá ulica. V poriadku, 

veď svet sa mení, aj tí obyvatelia pochopia, že svet s a 

mení. 

 

 Ale kam tá doprava? Pre čo sa tam vhá ňa?  

 A vyrieši to ďalšie dopravné problémy, ktoré sú na 

Pionierskej ulici? 

 Tu by som potreboval zase garancie od nášho hlavné ho 

dopravného inžiniera, že mesto vidí ďalšie investície, 

vidí ďalšie riešenia.  

 

 Lebo ak sa prestavia, a celkom pozmení, a povedzme  že 

z poh ľadu obyvate ľov aj Žabotovej ulice aj poškodí ich 

tichá zóna a nebude to ma ť iný význam len zásobovanie 

obchodov pre komer čný objekt (gong), ktorý tam má vyrás ť, 

no, nebudú spokojní. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ako tu bolo povedané, toto j e 

projekt, ktorý tiež ide cez viaceré volebné obdobia . A som 

rád, že toto zastupite ľstvo a toto vedenie mesta naozaj 

tento projekt, sa tým chce vážne zaobera ť. A ako vyplýva z 

uznesenia naozaj na tej mesa čnej báze chceme sa vážne 

zaobera ť touto vstupnou bránou do mesta.  

 

 Ja si myslím, že toto je na prospech nielen invest ora 

ale aj na prospech mesta, aby sa veci riešili a pos úvali 

dopredu. Lebo najhoršie riešenie je, ktoré sa nerie ši a 

posúva sa dopredu ďalej a odsúvajú sa riešenia problémov. 

Dúfam, že naozaj na každom zastupite ľstve dostaneme 

informáciu, že tento projekt sa posúva nejakým smer om 

dopredu. Ďakujem. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Nesrovnal.   

 

 

JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja mám pocit, že by sme si aj 

mohli nalia ť aj čistého vína. A z tej diskusie, aj z toho 
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vývoja tohto projektu vidím, že ten projekt sa nepo súva 

dopredu, ale sa viacej komplikuje, zadrháva. K tomu  

pristupuje to neš ťastné riešenie dopravnej situácie, ktoré 

tú situáciu zhorší v tom meste, k tomu pristupuje z lé 

urbanistické riešenie do konceptu, k tomu pristupuj e odpor 

verejnosti. Takže ja nevidím nejaký pozitívny vývoj  tohto 

projektu; skôr naopak.  

 

 A myslím si, že by sme si mohli aj poveda ť, alebo 

začať sa zaobera ť aspo ň teoreticky tou možnos ťou ako z 

tohto projektu vystúpi ť a čo by to pre mesto znamenalo 

finan čne, eventuálne nejakými inými dohodami; vi ď Krá ľova 

hora, alebo podobné scenáre. Ale takýto scenár ako tento 

projekt ur čite sa mi zdá stále viac a viac 

pravdepodobnejší. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, 27 z 27 prítomných poslancov na júno vom 

zastupite ľstve hlasovalo pre to, aby sa projekt riešil. 

Pre m ňa to bol jasný signál. Urobili sme ve ľa krokov 

preto, aby sme identifikovali všetky problémové vec i a 

nevidím to tak pesimisticky ako vy. Netvrdím, že to  máme 

vyriešené. Tá diskusia, ktorú tu teraz vedieme pomá ha aj 

nám, aby sme pripravili pozíciu mesta a našli tú ce stu 

dopredu. Ak bude názor, že sa nemá pokra čova ť, potom sa 

vrá ťme k tomu čo sme povedali v júni, lebo ten signál bol 

veľmi, ve ľmi jednozna čný. Napriek tomu že sme ho urobili 

vo ve černých hodinách, bolo to riadne rokovanie mestského  

zastupite ľstva; oznámené, všetci vedeli, že o tomto sa 

rokova ť bude a má.  
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 Poprosím ešte pani hlavnú architektku. 

 A potom sa vás opýtam na súhlas s vystúpením pána 

Ballu, aby ste dostali informáciu aj zo strany inve stora. 

 Pani hlavná architektka má slovo. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené dámy a páni, 

tento projekt Predstani čné námestie popri tom všetkom čo 

sa povedalo, je akútny. Je akútny z každého smeru, či zo 

strany urbanizmu, riešenia dopravy, riešenia stanic e ako 

takej. A ja som presved čená, že treba okamžite vytvori ť na 

meste pracovnú skupinu, ktorá zoberie si aj ďalších 

partnerov ako sú Železnice napríklad, Dopravný podn ik 

mesta Bratislavy a zhodnotí sú časnú situáciu. A toto 

zhodnotenie by malo by ť východiskom pre ďalšie 

pokra čovanie či zmluvného partnerstva, akého zmluvného 

partnerstva, at ď. Je to jednozna čné. 

 

 Lebo ja mám pocit, že vlastne sa teraz riešia zmlu vy, 

ale my neriešime vlastne projekt ako taký. Ve ď tie zmluvy 

majú zabezpe či ť, že tam vznikne nejaký projekt, konkrétny 

projekt, ktorý je tými zmluvami zazmluvnený. Čiže, keby 

som vychádzala z toho prvého, ako sa dohodlo ešte v  roku 

2010, ako tomu ja rozumiem, je to to, že vlastne ke ď sa 

tam nie čo postaví, tak vlastne hranice toho zastavaného 

územia či je to SHOPING MALL alebo kancelárske priestory 

prejdú do majetku investora, zmluvného partnera, na zvem 

to. 

 

 Ja nesúhlasím s týmto riešením zásadne, pretože te nto 

projekt sa mení a bude sa meni ť.  
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 Ve ď už uplynulo ve ľa rokov odvtedy a vlastne sa nám 

môže táto stopa v tom území a to predanie do vlastn íctva 

zmeni ť. Preto ve ľmi súhlasím aj s návrhom, že by sa 

jednalo cez nájom. Ako perspektívne je to, pod ľa mňa, to 

najlepšie riešenie.  

 Mne to neprislúcha hodnoti ť, len vám hovorím, že ja 

nepoznám konkrétny projekt, ktorý dnes by tam mal s tá ť. A 

preto nerozumiem ani, čo by malo prejs ť do vlastníctva, 

alebo čo by malo by ť predmetom nájmu. 

 

 Ďalej chcem poveda ť, že vlastne rozprávame, 

komunikujeme s pánom investorom; ešte raz, napriek tomu 

túto vedomos ť nemám, takže malo by to by ť ove ľa 

aktívnejšie, ak teda ostaneme v takomto zmluvnom 

partnerstve. 

 

 Ďalej bolo na meste dohodnuté, že sa dopracuje 

dopravná štúdia. Definovalo sa územie, pripravili s a na 

meste podklady, ako som informovaná od kolegu Schlo ssera, 

a tieto podklady do dnešného d ňa neboli vyzdvihnuté. 

Pretože ako pán poslanec Uhler povedal, dopravná si tuácia 

sa vyvíja, treba prehodnoti ť túto situáciu. Čiže ja som 

presved čená, že my si musíme ale po všetkých stránkach 

tento projekt zhodnoti ť, nielen po stránkach zmluvných. 

Ďakujem vám ve ľmi pekne.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Ke ďže sme vy čerpali z našej strany diskusiu, pýtam 

sa, kto súhlasí s tým, aby vystúpil pán Ballo, ako 

zástupca investora? Kto súhlasí s jeho vystúpením? 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 Pán Ballo máte priestor na 3-minútové vystúpenie, 

také sú pravidlá mestského zastupite ľstva. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Igor  B a l l o, zástupca investora: 

 Vážený pán primátor, vážení poslanci, dámy a páni,  v 

prvom rade by som sa vám chcel po ďakova ť, lebo som na to 

nemal priestor, že ste nám prejavili dôveru pred tý mi 3 

mesiacmi a my sme si ve ľmi dobre vedomí toho, aká to je 

zodpovednos ť.  

 

 Tá vec je tak ďaleko, že v roku 2000 sme sa rozhodli, 

že budeme investova ť do Predstani čného priestoru v 

Bratislave a dostali sme rozhodnutie od pána primát ora, 

vtedajšieho Morav číka, že môžeme tam usporiada ť verejnú 

architektonickú sú ťaž. Čiže nie je to náš výmysel, ale 

zúčastnilo sa jej 22 architektonických ateliérov a vyb rali 

sme ví ťazný návrh. Tento návrh dopracovávalo ďalšie 

ateliéry, ako bol  Chapman & Taylor alebo ATP Wienn , ktorí 

majú s takýmito vecami neskuto čné skúsenosti. Takže tá 

téma, že odkia ľ sa vzal ten projekt alebo jak ten projekt 

vznikol, áno, za čínal pánom Morav číkom, pokra čoval pánom 

Ďurkovským a myslím si že, aspo ň dúfame všetci, že by sa 

uzavrel za pána Ftá čnika.  

 

 Pri čom trošku nás mrzelo to, že sme dostali takú 

možnosť dokon či ť do dnešného d ňa nejaké zmluvy a skratka 
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sme to nestihli, pretože sme dávali podklady. A tie  

podklady, trvalo to chví ľu všetko, at ď.; ja nejdem teraz 

hľadať ani chybu ani jedno, boli sme z toho zmätení, pre čo 

to tak dlho všetko trvá. 

 

 Ale myslím si, že sme ešte komunikovali s pánom 

primátorom následne. A ja si myslím, že na októbrov om 

zastupite ľstve by to už mohlo by ť vybrúsené. 

 

 V žiadnom prípade nechceme nejaké znižovanie nákla dov 

a znižovanie nejakých možných tiarch, ktoré by tam boli, 

alebo sa snaži ť nie čo dosiahnu ť. Tá záležitos ť je taká, že 

po 10 rokoch musím poveda ť, že sme sklamaní z toho, že 4 

roky sme čakali, napríklad na stanovisko magistrátu sme 

čakali rok. A nech som robil čo som robil tak sme sa k 

nemu nedostali.  

 

 Myslím si, že sme priamo pani architektke hlavnej,  

pani Konrád sme prezentovali ten projekt. A myslím si, že 

sme takisto ukázali čo je hotové a sme pripravení 

prezentova ť všetko čo sa dá.  

 

 Dopravná štúdia podliehala 15 dopravným štúdiám, 

ktoré sme si zaplatili a z nej sme vybrali to najme nšie 

zlo ako v priestore, ktoré má 60.000 ľudí a prejde tam 

denne 60.000 áut. Naozaj sa nedá urobi ť ideálne riešenie 

dopravné, ale na pripomienky ktorých bolo 300 sme n a 

všetky reagovali. A tá poznámka, že bude tam ve ľmi zvýšená 

doprava v oblasti Žabotovej, tak v tej poslednej št údii 

ktorú máme sme ve ľmi znížili dopravu na Žabotovej a 

presmerovali sme toky áut. A všetko sme urobili tak , aby 

zostalo to naozaj taká jemnejšia doprava tam.  
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 Čiže tieto všetky poznámky možno vznikli z toho, že 

sme ni č neprezentovali. To si zoberiem ja na seba, alebo 

nie že sme ni č neprezentovali, ale to ľudia tie naše 

prezentácie možno nepochopili. Ja som si tieto otáz ky 

presne napísal ktoré sú a by som ve ľmi rád vám 

prezentoval, ke ď by pán primátor to vedel nejakým spôsobom 

zorganizova ť, alebo nám pomohol, alebo umožnil nám to 

predstavi ť (gong); ospravedl ňujem sa, moje 3 minúty sú 

pre č.  

 

 Skratka chcel som vás poprosi ť, aby ste nám nejakým 

spôsobom pomohli v pretla čení, alebo v pretla čení, v 

prezentovaní tej zmluvy, ktorá by bola, opakujem zn ovu, 

nie je našim smerom, aby sme tam ďalej takto žili, aj pre 

nás je to ve ľmi ve ľa pe ňazí, ktoré sme do toho 

investovali. Ospravedl ňujem sa, že som natiahol ten čas, 

ale myslím si, že to je jediná možnos ť, ako sa rýchlo 

dosta ť k dobrej stanici je spusti ť ten projekt. 

 

 My sme mali financovanie podpísané a čakali sme 

zhruba 4 roky na udelenie územného rozhodnutia. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán Ballo, musím vás zastavi ť, chcem rešpektova ť 

pravidlá. 

 

Ing. Igor  B a l l o, zástupca investora: 

 Ja sa ospravedl ňujem.  

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, že ste povedali tú k ľúčovú vetu.  

 Ak schválime príslušné zmluvy na meste, spustíme t en 

projekt. Takéto požiadavky zazneli zo strany viacer ých 

poslancov. Avizujem ešte raz, že ak sa nám to podar í na 

októbrové zastupite ľstvo, najneskôr na novembrové 

zastupite ľstvo, budú predložené. Pretože ak ich dnes 

nemáme, tak viete že beží už vlastne cyklus pomaly smerom 

k októbrovému zastupite ľstvu. My nie čo pripravené máme, na 

nie čom sme sa dohodli, že spolu predložíme, a spracujú to 

naši kolegovia na oddelení správy nehnute ľného majetku, 

lebo tie veci musia ma ť identifikácie, parcelné čísla, 

dohody, všetko.    

 

 Čiže, ak to nestihneme na október, hovorím to nahlas , 

najneskôr na novembrové zastupite ľstvo bude predložený 

návrh konkrétnych zmlúv, teda zmluvných vz ťahov, ktoré by 

ten projekt pustili v tej praktickej podobe ďalej.  

 Toto tu dávam verejne ako slovo na ktorom pracujem e a 

vyžaduje si sú činnos ť aj zo strany investora, aj zo strany 

mesta. 

 To ľko teda reakcia na to vaše vystúpenie. 

 Pán poslanec Fiala sa hlási. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Nechcem dlho na ťahova ť túto 

diskusiu, ale myslím si, že tu zaznela pomerne jasn á 

ponuka, zorganizova ť nejakú prezentáciu. A mám pocit, že 

priestory, ktoré má pani hlavná architektka k dispo zícii, 

by mohli by ť dobré na riešenie tohto, aby sa aj verejnos ť, 
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aj poslanci, aj ktoko ľvek kto by chcel by ť oboznámení s 

tým projektom a nebolo to zahmlievané. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, beriem aj tú výzvu na prezentáciu. M y 

sme jednu zorganizovali, bola to iniciatíva mesta. 

Požiadali sme investora, aby práve v tejto sále, 

Zrkadlovej sieni, predstavil verejnosti stav projek tu. 

Viac sa orientovala tá prezentácia na architektonic ký 

výraz, menej možno na vystúpenie investora, ktorý v ystúpil 

až v druhej časti a vniesol do toho také jasnejšie svetlo. 

Čiže my sme pripravení pokra čova ť v tomto.  

 

 Boli tam aj niektorí poslanci, ktorí sa vyjadrili k 

samotnému projektu. Čiže toto je teraz obvyklý postup, 

ktorý robíme. Snažíme sa vývoj z tých jednotlivých 

projektov prezentova ť verejnosti a diskutova ť o tom, aké 

sú jej pripomienky. Takže aj tá prezentácia bude sú časťou 

toho procesu.  

 Ak budete vy ma ť požiadavku na samostatnú pre 

poslancov, verím že s pánom Ballom ju vieme naplni ť. To 

znamená urobi ť len pre našu komisiu alebo pre širší okruh.  

 

 To je otázka vašej požiadavky, že čo by ste chceli o 

projekte vedie ť viac, než len o podkladoch, ktoré dávame 

písomne. 

 Prosím zdá sa, že sme vy čerpali diskusiu k bodu 38. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 Dávam slovo návrhovej komisii. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu uznese- 

nia.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte o návrhu uznesenia, ktor ým 

predloženú správu o stave projektu berieme na vedom ie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťtri z nich hlasovalo za, nikto nebol proti, 

desiati sa zdržali hlasovania.  

 Konštatujem, že sme zobrali na vedomie túto správu  a 

budeme postupova ť tak ako sme povedal s tým, že samozrejme 

na októbrové zastupite ľstvo dostanete opä ť predloženú 

správu. 

 

 

 Vážené kolegyne a kolegovia, ke ď sa pozerám na 

hodinky vidím náš ďalší postup tak, že by som chcel 

vyhlási ť obednú prestávku.  

 

 Avizujem, že po obednej prestávke bude nasledova ť 

rokovanie o bodoch 60 až 64. To sú tie dopravné vec i, 

ktoré potrebujeme dnes prerokova ť. Sú to vážne 

rozhodnutia, ktoré máme urobi ť. Čiže všetkých prosím, keby 

ste sa na 14. hodinu vrátili do rokovacej miestnost i. 

Otvorím diskusiu o dopravnej politike parkovania a 

nasledujúcich bodoch. 
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 A potom už budeme pokra čova ť pod ľa poradia, pretože 

tie ostatné body sú avizované v pozvánke.  

 Vyhlasujem obednú prestávku do 14.00 h. 

 Ďakujem pekne.  

 

 (Prestávka od 13.20 h do 14.00 h. Po nej:) 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, sme už po tom 

čase, kedy máme pokra čova ť. Volám všetkých tých, ktorí sa 

nachádzajú v mezaníne a majú už za sebou obednú pre stávku, 

aby sa vrátili do rokovacej sály. Čaká nás vážny bod, 

ktorý sa volá dopravná politika parkovania hlavného  mesta. 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je 

14.10 h a v sále vidím dostatok poslancov na to, ab y sme 

mohli pokra čova ť. Prosím, keby ste sa usadili na svoje 

miesta, aby som mohol otvori ť rokovanie o bode číslo 60, 

ktorým je dopravná politika parkovania hlavného mes ta 

Slovenskej republiky. Poprosím aj pána poslanca Šin dlera, 

aj pani poslanky ňu Dzivjákovú, pekne prosím, aby sme mohli 

začať. Prosím, keby ste sa usadili na svoje miesta. Aj 

požiadam pána poslanca Len ča, keby mohol zauja ť svoje 

miesto. Ve ľmi sa ospravedl ňujem, len chcem pristúpi ť ku 

otvoreniu rokovania v popolud ňajších hodinách.  

 To znamená, prvým bodom po obede a najbližšími 

piatimi bodmi budú bod číslo 60, 61, 62, 64, čiže vrátane 

rozhodnutia o cyklotrase cez ostrov alebo mimo ostr ova 

Siho ť.  
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 Tam by sme ukon čili tie dopravné body, vrátili sa 

potom už pod ľa poradia tak, ako je to schválené v 

pozvánke. 

 

 

BOD 60:  

Dopravná politika parkovania hlavného mesta Slovens kej 

republiky Bratislavy.  

 

 

Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Otváram teda rokovanie o bode číslo 60 a dovo ľte mi 

nasledovné úvodné slovo.  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja si 

uvedomujem, že rozhodnutie ktoré máme urobi ť v tejto časti  

nášho rokovania je mimoriadne závažné. Ale myslím s i, že 

riešenie parkovania v našom meste neznesie odklad. 

Neznesie ho, pretože tá situácia sa stále viac komp likuje, 

autá nám stoja aj tam kde by sme nechceli aby stáli ; či je 

to na chodníku, na zeleni. Jednoducho situácia za čína by ť 

neúnosná. A uvedomujú si to aj mestské časti, ktoré 

schválili či zmenu ako Staré Mesto, alebo prijali zásady 

parkovacej politiky na cestách 3. a 4. triedy. Čiže, ako 

by nám ukázali, že chcú rieši ť tento problém, pretože sú 

nespokojné s tým, ako sa situácia v tejto oblasti v yvíja.  

 

 Ako by sme riešili problém, ktorý 20 rokov bol 

smerovaný skôr v prospech áut, automobilovej doprav y, ale 

bez riešenia tých problémov, ktoré automobilová dop rava 

prináša v podobe parkovacích miest. Nemám pocit, že  by sme 

vedeli vymenova ť ve ľa nových parkovacích domov, alebo 
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iných riešení, ktoré týmto smerom šli, aby vytváral i 

možnosti pre zlepšenie kvality verejného priestoru a pre 

nasmerovanie našich obyvate ľov tým smerom, aby zvažovali 

či všade musia chodi ť autom, či nie je možné použi ť 

mestskú hromadnú dopravu, bicykel, alebo možno aj p ešiu 

dopravu na to, aby vybavili svoje problémy v našom meste.  

 

 Európske mestá, ktoré sú v tomto zmysle akoby ďaleko 

pred nami, vsadili práve na podporu verejnej doprav y, 

cyklistickej dopravy a pešej dopravy. A v súvislost i s tým 

riešili aj reguláciu parkovania, čiže prijali zásady, 

ktoré majú tú neúnosnú situáciu zmeni ť. 

 

 Z nášho poh ľadu predkladáme materiál, ktorý prináša 

zásady parkovania, to znamená parkovaciu politiku, ktorá 

stanovuje základné pravidlá. A tie základné pravidl á 

vychádzajú z nasledovných princípov: 

 

 Chceme uprednostni ť obyvate ľov mesta. Teda 

rezidentov, ktorí v meste bývajú, platia tu dane, a by mali 

väčšiu možno zaparkova ť. Napriek tomu vieme, že 

parkovacích miest je v meste málo.  

 Čiže uprednostnenie rezidentov.    

 

 Po druhé, rozšírenie regulácie parkovania pomocou 

spoplatnenia, nie spoplatnenia ako cie ľ, ale regulácia 

parkovania, aby sa nevytvárali miesta, že ak sa v S tarom 

Meste platí, tak sa potom autá, ktoré nechcú plati ť 

presunú do Ružinova, Nového Mesta, Petržalky, a vla stne 

zaberajú verejný priestor, ktorý je aj v týchto mes tských 

častiach, chcú uchova ť v prospech obyvate ľov.  
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 Preto hovoríme o návrhu regulácie parkovania v šir šom 

centre prostredníctvom spoplatnenia, ktoré iste neb ude ma ť 

takú výšku ako v Starom Meste, ktoré je najlukratív nejšou 

zónou mesta. Ale prostredníctvom spoplatnenia sa ná m, 

predpokladám, podarí urobi ť istý poriadok v tom, ko ľko áut 

prichádza a akým spôsobom sa umiestnia vo verejnom 

priestore. 

 

 Samozrejme, sú časťou tých opatrení je aj otázka, kde 

budú teda vodi či parkova ť ke ď im povieme, že tí, ktorí 

nebývajú v Bratislave na trvalom pobyte nemôžu park ova ť 

tam kde bývajú. Je to otázka budovania záchytných 

parkovísk, je to otázka podpory verejnej dopravy, čo sú 

skôr dlhodobejšie opatrenia, ale hovoríme o nich v 

materiáli preto, lebo si myslíme, že s parkovacou 

politikou úzko súvisia.  

 

 To znamená, z môjho poh ľadu za číname proces, ktorý 

stanovením zásad a pravidiel sa snaží o to, aby sme  

urobili poriadok vo verejnom priestore, a aby sme s a 

pokúsili zmeni ť dopravné návyky našich obyvate ľov v tom 

zmysle, že by postupne zvážili a presedlali z autom o-

bilovej dopravy na iné druhy dopravy v prípade že t o je 

možné pre ten konkrétny cie ľ, ktorý potrebujú.  

 

 O rovnaký cie ľ sa budeme usilova ť vo vz ťahu k tým, 

ktorí prichádzajú do mesta za prácou, často prichádzajú 

autami. Budeme sa snaži ť, aby zostali na záchytných 

parkoviskách a na pohyb po meste použili iné ekolo-

gickejšie druhy dopravy. 

 Z tohto h ľadiska si myslím, že to rozhodnutie ktoré 

robíme je ve ľmi vážne.  
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 Ale nemožno ho odklada ť preto, lebo život a 

rozhodnutia, ktoré urobili naše mestské časti ukazuje, že 

ten problém dozrel a vyžaduje riešenie.  

 

 Predkladáme vám teda návrh dokumentu, ktorý obsahu je   

základné pravidlá parkovacej politiky zhruba na 4 s trany, 

ktoré by mali by ť jasné a zrozumite ľné pre každého v tomto 

meste. To je k ľúčová časť toho čo predkladám.  

 

 A sú časne predkladám návrh uznesenia, ktorý berie na 

vedomie dopravnú politiku parkovania spracovanú ako  širší 

dokument, ktorá vychádza zo správy z UNDT a práce h lavného 

dopravného inžiniera.  

 

 A tretia časť, ktorá hovorí, že poverujeme, ako 

zastupite ľstvo, výkonnú zložku to znamená primátora a 

magistrát prípravou všeobecne záväzného nariadenia o 

parkovaní na území mesta, kde by sa riešila aj otáz ka 

poplatkov, a prípravou realiza čných krokov na zabezpe čenie 

parkovacej politiky v spolupráci s mestskými časťami. Toto 

sa nedá vyrieši ť len silami mesta, ale nedá sa problém 

parkovania vyrieši ť len silami mestských častí. 

 

 Ten postup by mal by ť spolo čný, my sa o ňho usilujeme. 

A pevne verím, že sa nám ten bod C.2 podarí naplni ť tak, 

aby sme vám mohli predloži ť kroky na ktorých sme sa 

dohodli, že uskuto čníme spolo čne v prospech regulácie 

parkovania.  

 

 Na záver úvodného slova sa chcem po ďakova ť komisii, 

ktorá bola vymenovaná pre prípravu tohto dokumentu.  

Pracovali v nej poslanci za jednotlivé poslanecké k luby, 
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pracovali starostovia mestských častí a ich poverení 

zástupcovia, moji kolegovia z magistrátu a mali sme  

nieko ľko ve ľa stretnutí, poviem to takto. Ve ľakrát sme sa 

stretli preto, aby sme si tie princípy vydiskutoval i a 

dokázali sme sa v zásade na tom dokumente, ktorý má te 

predložený i zhodnú ť s tým, že nám je jasné, že ešte treba 

veľa, ve ľa práce.  

 

 Čiže tá komisia neskon čí svoju činnos ť, ale tie 

realiza čné kroky a ďalšie nadväzné kroky bude posudzova ť 

aj komisia, aby sme mali istotu, že sme informovaní  o tom, 

čo v tejto oblasti mesto konkrétne podnikne. 

 

 Navrhujem teda, aby sme prijali Základné pravidlá 

parkovacej politiky, poverili primátora prípravou 

realiza čných krokov a zobrali na vedomie návrh Dopravnej 

politiky parkovania hlavného mesta.  

 To ľko úvodné slovo z mojej strany.  

 Otváram diskusiu do ktorej sa zatia ľ hlásia traja 

poslanci; pán poslanec Hanulík ako prvý. 

 

 

Ing. Peter  H a n u l í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, vážení 

kolegovia, ja si myslím, že všeobecne ke ď chceme vychádza ť 

z toho, že chceme robi ť nejakú parkovaciu politiku, tak by 

sme si možno mali zobra ť také nejaké skúseností, ktoré 

majú mestá, ktoré sú povedzme automobilovo na tom e šte 

silnejšie ako je Bratislava. A vždy si dávam ako ta ký 

príklad Viede ň. Viede ň má spoplatnené len centrum. Tie 

okolití časti, proste sú spoplatnené, nie sú, sa vo ľne 

parkuje.  
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 Neviem si predstavi ť Dúbrav čana, ktorý by išiel autom 

do mesta, tesne pred mestom by odstavil niekde v Ka rlovej 

Vsi a potom išiel elektri čkou. Bu ď pôjde elektri čkou alebo 

autom, nebude rieši ť, že bude niekde prestupova ť a 

zastava ť autom, naozaj je to ve ľmi málo pravdepodobné.  

 

 Takisto, ja neviem, v Londýne sa spoplat ňuje len 

centrum, v Osle, kde sa už aj priamo poplatok platí . Ale 

tým pádom sa do tých okolitých častí netýka,  Dúbravka 

možno dneska nemá problém s parkovaním a je málo 

pravdepodobné, že v budúcnosti tak pribudne áut, že  by ten 

problém mala. A ke ď pribudne, za čne sa to rieši ť. Ale 

pevne verím, že v Dúbravke je už situácia taká, že tie 

autá už budú kumulova ť na tej ur čitej úrovni, že už žiadny 

veľkým bum tam nenastane. 

 

 A potom by som chcel jednu vec, takú troška od vec i, 

že nepriamo sa rozšíril náš klub, a to tým, že náš kolega 

Martin Borgu ľa pred 10 minútami sa stal otcom a narodil sa 

Martin Borgu ľa, mladší. Má 49 cm a 3300 gramov. Ďakujem 

pekne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Na túto správu sme čakali, takže sme 

všetci potešení a š ťastnému otcovi blahoželáme. Myslím že 

to je to, čo by ur čite prijal od poslancov a poslanký ň 

mestského zastupite ľstva.  

 Ďakujem pekne za tú informáciu. 
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 Faktickou poznámkou na tú časť o doprave reaguje pán 

poslanec Muránsky. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ:   

 Ja iba chcem pripomenú ť pánovi Hanulíkovi, že ak chce 

ís ť v Osle do centra, tak už len za to, že tým autom v ojde 

do centra, si musí zaplati ť, nie to ešte za parkovanie. 

Parkovanie je tam úplne, sa tam proste nedá. To je osobná 

skúsenos ť.  

 A v Londýne majú pripravené obrovské záchytné 

parkoviská, z ktorých vás potom zoberie mestská hro madná 

doprava priamo do centra. Čiže ak by ste náhodou chceli 

niekde zaparkova ť, niekde na PICADILLY, tak máte proste 

smolu. Čiže toto sú.  

 A tento návrh reflektuje všetky tieto skúsenosti a j 

zo zahrani čia. Čiže to je moja faktická poznámka.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja si dovolím tiež faktickú poznámku, aby neboli 

pochybností.  

 Nikto nehovorí, že v Dúbravke sa bude plati ť. Ak 

schválime dokument, ktorý tu je predložený, tak 

pristupovanie mestských častí k tým pravidlám parkovacej 

politiky závisí na rozhodnutí mestskej časti. 

 

 V tejto chvíli, ja som to nepovedal v úvodnom slov e, 

máme Staré Mesto, ktoré už v minulom volebnom obdob í 

prijalo nejaké zásady parkovacej politiky, teraz ic h 

upravilo a chce by ť sú časťou systému, lebo je to pre neho 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

412  

životná otázka. Mestská časť Petržalka už prijala, mestská 

časť Nové Mesto už prijala nejaké zásady parkovania a c hce 

sa sta ť sú časťou celomestského systému parkovania, mestská 

časť Ružinov intenzívne takýto dokument pripravuje. A p án 

starosta možno povie v diskusii ako sú ďaleko. Ale tieto 4 

mestské časti, ktoré pre m ňa predstavujú širšie centrum 

ur čite chcú by ť sú časťou.  

 

 Ak Dúbravka povie, že zatia ľ tento systém v plnom 

rozsahu so všetkými tými pravidlami nepotrebuje, ne znamená 

to ni č iné než sa deje napríklad vo Viedni, kde okrajové 

mestské časti iba postupne pristupujú k spolo čnej 

parkovacej politike Viedne. A sú tam o tom ve ľké a vášnivé 

diskusie aj politické, či pristúpi ť alebo nepristúpi ť, v 

čom je to pre mestskú časť lepšie.  

 

 Čiže v tomto zmysle nikoho nenútime. My len 

stanovujeme pravidlá pre celé mesto, ktoré sa budú 

aplikova ť pod ľa situácie danej mestskej časti. Čiže do 

mestskej časti pôjde táto politika a budú uplat ňované jej 

princípy po dohode s mestskou časťou. Taká je predstava o 

uplatnení dokumentu, a to sa týka aj mestskej časti 

Dúbravka.  

 Prosím o ďalšie vystúpenie pána poslanca Uhlera; nech 

sa pá či. 

 

 

Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pod ľa po čtu prihlásených vidím, že to bude 

trva ť pomerne dlho. Ja ešte nadviažem na pána primátora.  

To, že sa mestská časť zapojí do toho systému neznamená, 

že všetky ulice v tej mestskej časti budú spoplatnené.  
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 Aj Staré Mesto bude ma ť lokality, ktoré budú 

bezplatné, pretože to tam nepotrebuje. My nechceme vyrobi ť 

problém tam, kde nie je, ale rieši ť ho tam, kde je. Takže 

predpokladá sa, že sa zapoja 4 ve ľké mestské časti a do 

systému zahrnú lokality kde je problém, aby sme vyš li v 

ústrety našim ob čanom, ktorí potrebujú ís ť na úrad, do 

lekárne, na polikliniku a nemajú kde zaparkova ť. To čia sa 

tam 2 hodiny a nemajú kde, pretože niekto tam stojí  a celý 

deň zaberá uli čný priestor. Aj toto je jeden z tých 

cie ľov, ktoré je potrebné rieši ť každopádne. 

 

 Sedeli sme nad touto politikou 9 alebo 10-krát po 

nieko ľko hodín, dopílovali sme to niekedy po jednotlivých  

sloví čkach. A aj napriek tomu mestské časti si tam našli 

nejaké svoje zrnie čka, v ďaka ktorým by sa mohlo sta ť, že 

to nebudú chcie ť prija ť, aj poslanci zastúpení za tie 

mestské časti by za toto nezahlasovali.  

 

 

 Preto som si dovolil da ť vám všetkým na stôl 

pozmeňujúci návrh, v ktorom sú uvedené veci, ktoré trošku  

uvo ľnia ruky tým mestským častiam, aby bola nejaká 

základná spolo čná politika, ale zárove ň aby boli 

zoh ľadnené špecifiká mestských častí a dokonca aj 

niektorých lokalít. Ja nebudem to číta ť úplne podrobne, 

máte to na stole, ale chcem sa vyjadri ť ku každému z tých 

piatich bodov, od a) po e), ktoré teda tam sú. 

 

 V bode číslo a) sa mení vec, že nie poplatky za 

parkovanie budú smerova ť do fondu dopravy, ale budú to 

výnosy, pretože tam sú už odrátané náklady na samot ný 

parkovací systém. On musí by ť z týchto pe ňazí financovaný 
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nejakým spôsobom, a to čo zostane bude prioritne sa 

používa ť na dopravné projekty.  

 

 Zárove ň som tam vynechal fond dopravy, ktorý my by 

sme teraz týmto nútili mestské časti si ho založi ť, ale 

nie každá si ho možno chce založi ť, ale vedia tie peniaze 

aj iným spôsobom využíva ť na dopravu, aj bez toho aby si 

založili ten fond a robili štatút fondu. Čiže toto je tá 

prvá vec. 

 

 Ďalšia vec je viac-menej technická, to b), pretože 

máme medzi druhmi parkovacích miest na území mesta 5 

druhov a nie je tam explicitne povedané, že môžu by ť 

vzájomne kombinované. Aby sa náhodou to nepochopilo  tak, 

ako je to teraz v Starom Meste, že tie miesta, aleb o teda 

ako to bolo v Starom Meste, že tie reziden čné miesta cez 

deň nie je možné využi ť na ni č iné.  

 

 My chceme, aby reziden čné miesta cez de ň mohli by ť  

buď bezplatné alebo teda budú spoplatnené. Záleží od 

lokality, či je lukratívna alebo nie je lukratívna. Čiže 

to je obsah toho bodu b). 

 

 V časti c) som vychádzal z toho, že nie každá mestská 

časť a ani nie všetci členovia parkovacej komisie 

súhlasili s čiastkou 30 Eur. Bolo to tam tak pol na pol, 

ak si pamätám.  

 

 Takže my môžeme stanovi ť spodnú hranicu 20 Eur za 

reziden čnú nálepku a následne povieme, že táto podmienka 

môže by ť prísnejšia v niektorej mestskej časti.  
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 Konkrétne Staré Mesto nemá problém s tým, aby každ ému 

občanovi dalo reziden čnú nálepku, ktorý teda je vodi č, má 

auto, at ď., pretože má v noci dos ť parkovacích miest.  

 

 Petržalka tento problém má, to všetci dobre vieme,  a 

Petržalka bude musie ť mať prísnejšie pravidlá, aj čo sa 

týka vydávania kariet a aj čo sa týka poplatku. Je to 

úplne pochopite ľné, a to je práve systém regulácie.  

  

 Čiže v tomto som uvo ľnil ruky mestským častiam, lebo 

inak by sme sa asi nedohodli. Tie mestské časti, naozaj 

Staré Mesto nechce pristúpi ť k ve ľmi tvrdému kroku, že by 

dalo len jednu kartu na jeden byt, pretože im by os tali 

voľné miesta v noci. A Petržalka zase si nemôže dovoli ť 

každému ob čanovi da ť kartu, pretože z ďaleka nemá to ľko 

parkovacích miest. 

 

 Ďalej v bode d) je najmä úprava, ktorá je tam 

odôvodnená, že sa vypúš ťajú tie ceny, pretože tieto by 

mali by ť osobitným predpisom stanovené a budú sa 

pravdepodobne pomerne často meni ť. Aby tam nebolo že teraz 

chceme 25  centov na 15 minút, čo je Eur na hodinu. Možno 

sa vyskytnú lokality, kde to bude drahšie, niekde t o bude 

lacnejšie a bude to potrebné o rok prehodnoti ť, aby ten 

proces nebol komplikovaný.  

 Takže tie ceny sa tam vypúš ťajú.  

 

 Pri tejto príležitosti ja by som chcel poprosi ť pána 

primátora (gong), či by nebolo možné overi ť, ak môžem?  

 

 Či by nebolo možné overi ť bod 4.b), pretože aj v 

pôvodnom návrhu aj v tom, kde som vypustil tú cenu,  stále 
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zostáva, že je tam 50 %-ná z ľava pre vodi čov s trvalým 

pobytom v Bratislave.   

 Či je toto v súlade s Ústavou a zákonmi, či to 

nenaviaza ť na nie čo iné. Napríklad, aby to bol rezident, 

aby mal reziden čnú nálepku, ale aby tam nebolo explicitne 

povedané, trvalý pobyt. Ja mám pocit, že toto môže naráža ť 

na problém s Ústavou. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja si myslím, že tam má by ť slovo rezident, ak by ste 

ten návrh upravili tak, že tá z ľava sa týka rezidentov. To 

sú tí, ktorí chcú by ť zapojení do systému parkovania a 

majú vlastne všetky tie náležitostí preukázané. Čiže tam 

by nemal by ť vodi č s trvalým pobytom ale rezident. To je 

ten obyvate ľ, s ktorým pracujeme v rámci parkovacej 

politiky. On sa vo vz ťahu k nám zachová zaplatením tohto 

poplatku Čiže, ak súhlasíte s tým, upravme tú z ľavu pre 

rezidentov; to znamená tých, ktorých sme definovali  pre 

príslušnú časť mesta a získali nálepku na základe toho. 

 

 

Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ:  

 Dobre, ja to v tomto návrhu upravím. 

 No, a posledná vec je vec, s ktorou dnes sa viem 

stotožni ť, ale aj napriek tomu si myslím, že spolo čná 

firma alebo spolo čný prevádzkovate ľ tohto systému tu skôr 

či neskôr vznikne. Mnohé mestá za čínali takým spôsobom, že 

bolo tých prevádzkovate ľov viac a postupne sa dostali k 

tomu, že si vytvorili jedného, pretože ekonomicky t o bolo 

pre nich výhodnejšie.  
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 Ale na to, aby sme to rozbehli čím skôr, myslím si, 

že túto časť vypustíme. Ak sa ešte mestské časti teraz v 

priebehu tohto roka dohodnú, že bude jednotný, tak nech 

je. Ale k dnešnému d ňu sa nedá poveda ť, že by boli v tomto 

v zhode. Takže preto to radšej vypustíme a bude to 

jednoduchšie pre tie mestské časti. 

 

 No, a nakoniec poviem, že teraz sa kolegovi narodi lo 

die ťa, aj toto, ak schválime bude die ťa, ktorému dáme 

nejaké chromozómy do výbavy a zostáva na nás a na 

mestských častiach, aby sme ho vychovali. Čiže toto nie je 

definitívne slovo; jednoducho povedané, bude sa to ešte 

dopílova ť. Ďakujem všetkým. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie, pán poslanec. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Trocha ma prekvapuje šírka 

pozmeňovacích návrhov, ktoré sú tu predložené. A ako isté  

pochybnosti mám práve o tej časti týkajúcej sa 50 % z ľavy 

alebo polovi čného poplatku pre rezidentov alebo pre ľudí s 

trvalým pobytom v Bratislave, pretože chce to širši u 

diskusiu. Tam treba zobra ť do úvahy aj obyvate ľov 

Bratislavy, ktorí sa nemusia prihlási ť do systému cez 

rezidentskú kartu, pretože budú ma ť auto vo vlastnej 

garáži, na vlastnom dvore, a podobne.   
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 Nie som si istý, či na poslednú chví ľu môžme robi ť 

takúto závažnú zmenu. Ja sa ve ľmi prihováram za to, aby 

sme nespoplat ňovali rovnakým spôsobom Bratislav čanov, 

platcom daní v Bratislave a ľudí, ktorých napríklad 

zvýhod ňujeme aj Bratislavskou mestskou kartou a máme 

snahu, aby boli Bratislav čania s trvalým pobytom. (gong) 

 Takže mám problém s tou úpravou čo sa týka bodu 4.b). 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Pani poslanky ňa Augustini č zrušila faktickú 

poznámku.  

 Pán poslanec Budaj je ďalší prihlásený re čník.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som už na mestskej rade avizoval ž e 

tiež polemizujem a ako vidím z rozhodnutí komisií, ktoré o 

tom hlasovali, tak aj tam to bolo rozporované s 

myšlienkou, že ako rezidenti budú definovaní všetci  s 

trvalým pobytom. Pán Uhler to poctivo povedal, že j e to 

záujem Starého Mesta, ktoré si od toho s ľubuje vä čšie 

príjmy, lebo by pod ľa ich mienky zatia ľ boli niektoré 

parkovacie miesta v noci prázdne, ja si myslím že b y to 

bolo len krátku dobu a že by sa to postupom všetko 

využívalo.  

 

 Treba poveda ť, že ak to má zosta ť takto, tak budem 

parafrázova ť pána Uhlera, potom v celej koncepcii nie sú 

všetky chromozómy v poriadku, lebo tento chromozóm 
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znamená, nájdi si babku, tetu alebo kamaráta, prihl ás sa k 

nemu v Starom Meste a vyhneš sa problémom. Dôsledok  bude 

aký? 

 

 Dôsledok pre ob čana, ktorý žije v exponovaných 

miestach, to nemusí by ť len Staré Mesto, môžu sa takými 

exponovanými ukáza ť aj iné ulice a časti mesta. Ten, ktorý 

tam poctivo platí dane, ktorý odh ŕňa ten chodník 

bezplatne; tu by som chcel zdôrazni ť, že pamätajte na to, 

že tí ob čania, čo tam majú rodinné domy, ale aj tí čo majú 

byty, tak to platia, tak oni celé roky sú predpismi  mesta 

nútení na bezplatnú nevo ľnícku prácu. Túto prehnanú 

formuláciu hovorím za to, že ja mám dlhý chodník, a  není 

to v zime naozaj malá práca. Ale robíme ju bez akéh oko ľvek 

nároku a teraz budeme za to, že zaparkujeme na tej ulici 

mať nie čo plati ť, na tej čo si odhrniem potom. Ale keby 

len to. Ale budem musie ť by ť neustále v ostražitej sú ťaži 

s rôznymi ľuďmi, podnikavcami aj z iných kútov Slovenska, 

ktorí sa prihlásia do môjho obvodu pretože budú chc ie ť mať 

túto výhodu. 

 

 Možno z h ľadiska, znovu spomeniem Staré Mesto, ale 

opakujem, nemusí to by ť len Staré Mesto, možno sa ráta s 

tým, že sa zvýšia príjmy z ob čanov, ktorí sa tam 

prihlásia. Potom by ale mali by ť ostražití páni 

starostovia z okrajových častí mesta, lebo niektoré tie 

časti nie sú ve ľmi ve ľké. A ke ď z Devína sa prihlási 500 

ľudí do Starého Mesta, tak potom už da ňovo to bude, 

naozaj, no Devín som možno neuviedol ako najsprávne jšie; 

tých mestských častí ktoré nemajú ve ľa obyvate ľov, je tu 

hodne.  
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 A bude to prirodzené, ke ďže to je dovolené a vlastne 

tento chromozóm je tam zabudovaný, bude prichádza ť k 

úvahám prehlási ť sa do inej mestskej časti, nájs ť si tam 

trvalé bydlisko a vyhnú ť sa zvýšeným platbám pri pohybe v 

tej mestskej časti, najmä ak tam chodí nakupova ť alebo ak 

tam dokonca má prácu, alebo má tam príbuzných, má t am 

nejaké záujmové body zaparkovania.  

 

 Opakujem, dôsledok bude, že tí čo tam žijú, tí čo tam 

platia, ti čo dokonca sa starajú o tie verejné priestory, 

budú v strese dúfa ť, že niekde sa upichnú. A verte mi, že 

o pár mesiacov alebo v najhoršom prípade rokov to S taré 

Mesto bude zahustené údajnými rezidentmi. Ten, čo tam 

naozaj býva, bude nespokojný a bude tú nespokojnos ť 

signalizova ť a my to budeme nútení prerába ť. 

 

 Preto by som chcel sa spýta ť aj pána Uhlera na 

stanovisko k tomu.  

 

 A v prípade, že mi nepovie nikto nejaké významné 

dôvody, pre čo majú by ť takto znevýhodnení skuto ční 

bývajúci oproti prihláseným, tak by som chcel poda ť návrh, 

aby na tej strane 9 sa zmenila definícia rezidenta,  a to 

tak, že rezident sa v dopravnej politike definuje a ko  

 

a) fyzická osoba 

b) má vlastnícky vz ťah ku bytu alebo rodinnému domu v  

   danej mestskej časti  

c) ku jednej bytovej jednotke bude vydané jedno rez iden čné  

   oprávnenie na bezplatné parkovanie v mestskej časti.  
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 Predloženie tohto pozme ňovacieho návrhu by som v 

rámci prebiehajúcej diskusie odložil a trpezlivo si  

vypo čujem argumenty teda tých, ktorí pripravili tú 

koncepciu na všetkých bývajúcich. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Pán poslanec, máš to dobre pripravené, len to 

sloví čko "bezplatné vydanie karty" za to on musí zaplati ť 

ten základný poplatok registra čný. 

 (Poznámka pána poslanca Budaja.) 

 Viem, rozumiem, len aby; 

 (Poznámka pána poslanca Budaja: Tá karta sa platí a 

potom je bezplatné parkovanie.) 

 Dobre. K tomu návrhu sa chcú vyjadri ť traja poslanci 

faktickou poznámkou.  

 Pán poslanec Uhler.  

 

 

Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Dovolím si nesúhlasi ť s vami, pretože už 

dnes v Starom Meste sa vydávajú reziden čné nálepky, síce 

podľa starého systému, ktorý má svoje chyby. A vydávajú  sa 

za podobnú cenu, vydávajú sa každému ob čanovi, ktorý tu má 

trvalý pobyt v Starom Meste a aj napriek tomu tento  

popísaný scenár sa nestal. Takže preto si myslím, ž e je to 

úplne v poriadku. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec Šov čík, faktická.  

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Chcem zareagova ť na pána Budaja, že keby v Starom 

Meste parkovali len tí, ktorí v Starom Meste bývajú , tak 

tých parkovacích miest máme dos ť. 

 

 A druhá vec, že nemôže by ť v Starom Meste na jeden 

byt jedna parkovacia karta, pretože na rozdiel od s ídlisk, 

možno takej Petržalky, kde sú všetky byty plus, mín us 

rovnakej výmery, my máme v Starom Meste byty od mal ých 

garzoniek až po byty ktoré majú možno 400 m2 a sú t o 

viacgenera čné byty, takže asi by to bolo dos ť 

nespravodlivé to viaza ť na jeden byt.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka, faktická. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Vzh ľadom k tomu, že som bol členom tej komisie, tak 

ak sa správne pamätám, tak rezidentov sme si zvolil i aj z 

toho dôvodu, že okrem problému s parkovaním má hlav né 

mesto problém aj s tým, že tu býva ve ľké množstvo 

obyvate ľov, ktorí tu nemajú nahlásený trvalý pobyt, pri čom 

hlavné mesto týmto spôsobom prichádza o nemalé 

prostriedky, ke ďže podielové dane sú odvádzané na základe 

koľko tu býva obyvate ľov s trvalým pobytom.  
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 Tak vtedy pán Ftá čnik navrhol, pod ľa mňa ve ľmi 

rozumne spoji ť dve veci a rieši ť trochu problém aj s 

trvalým pobytom, aby tí ľudia nahlasovali ten trvalý 

pobyt, pokia ľ chcú ma ť nejakú výhodu a nebolo to len na 

tých, ktorí tu bývajú. Čo ak teda; to bolo to vysvetlenie, 

že pre čo to je viazané na rezidenta s trvalým pobytom. 

Bola otázka; a pre čo to nie je len na hocikoho kto býva v 

hlavnom meste?     

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som súhlasil s Jankom Budajo m 

len zhodou okolností v čera ma oslovili nejakí obyvatelia 

Starého Mesta v okolí Lermontovovej, Fra ňa Krá ľa a 

podobne, a tam v podstate by sa možno dalo doplni ť, neviem 

či sa to dá, ale sú totižto podnikatelia, ktorí si 

zaplatia podnikate ľské miesto pred svojou firmou a zárove ň 

majú ešte aj tzv. reziden čnú kartu. Čiže možno toto je 

také dublovanie, ktoré by sa možno mohlo da ť na to trošku 

väčší pozor, aby niektorí nemali takýmto spôsobom viac  

miest.  

 (Poznámka z pléna.)  

 Tak potom som ni č nepovedal; pardon. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Ďakujem pekne. Ja ešte kým pán poslanec Budaj 

zareaguje, tak faktickou poznámkou poviem, že ja si  viem 

predstavi ť, lebo v komisii, pán poslanec Hr čka si to 

ur čite spomenie, sme o rezidentovi diskutovali, či má by ť 

rezidetská karta vydávaná na jedného fyzického vodi ča s 

autom, alebo na byt? To je polemika, ktorú teraz ot voril 

pán poslanec Budaj.  

 

 Nevedeli sme sa zhodnú ť, bolo to hlasovanie pol na 

pol. My sme to tam nakoniec dali, že to má by ť na vodi ča. 

Ale viem si predstavi ť, ke ďže jediný kto argumentuje v 

prospech toho že to má by ť na vodi ča je Staré Mesto, 

poveda ť že to má by ť na byt okrem Starého Mesta.  

 

 To by som si vedel prestavi ť ako cesta, ktorá by nás 

pohla ďalej, že nikto iný takto neargumentuje, ak ten 

návrh má vôbec prejs ť. Ja nehovorím, že má prejs ť, lebo 

sme povedali, že toto má definitívne rozhodnú ť mestské 

zastupite ľstvo, že kto je rezident. Či je to teda na 

človeka, na vodi ča s autom alebo je to na jeden byt jedna 

karta za ten základný poplatok a všetky ďalšie karty za 

vyšší poplatok.  

 

 Čiže avizujem, že by som si vedel predstavi ť, aby sme 

vyšli v ústrety Starému Mestu, spoji ť tie princípy a 

všetkým ostatným by mohol vyhovova ť princíp na jeden byt; 

lebo napríklad Petržalka to takto prijala a hovorí,  že to 

je zásada, z ktorej chce vychádza ť. A mohlo by to by ť 

vhodné aj pre ďalšie časti mesta, ak sa s tým, samozrejme, 

ako poslanci stotožníte. Dávam to len ako pripomien ku 

pánovi poslancovi Budajovi, by mohol zapracova ť tento 

návrh do svojho pozme ňujúceho návrhu.  
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 Ešte predtým než dám slovo pánovi poslancovi 

Budajovi, faktickou tiež chce reagova ť pán poslanec Osuský 

na pána Budaja.  

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Dovolím si kolegovi Budajovi poveda ť takú ve ľmi 

jednoduchú úvahu človeka, ktorý sám nemá vodi čak, ani 

auto; to isté platí pre moju manželku. Ale stará an glická, 

dneska už vo volebnom systéme prekonaná zásada hovo rila 

no representation without taxation, nikto kto nepla tí 

dane, nemôže rozhodova ť, voli ť,  reprezentova ť.  

 Povedzme, že je to prekonané, ale teória no parkin g 

without taxation, sa mi zdá absolútne zdravá a féro vá. 

 

 A z h ľadiska rovnosti pred Ústavou sa domnievam, že 

ak v rodine žijú viacerí platcovia daní, ktorých od vod je 

príjmom Starého Mesta, lebo sú tam trvale prihlásen í, sú 

tam rezidenti a každý z nich má auto ale každý plat í svoje 

dane a svoje peniaze týmto vkladá do pokladne Staré ho 

mesta, považujem za absolútne férové a primerané, a by 

každý z nich mal jednaké právo. A aby ani v prípade  

parkovania (gong) neexistovalo právo prvorodeného s yna. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Reaguje pán poslanec Budaj na faktické poznámky. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja som už vopred povedal, že ja si vážim tú prácu;  

možno som mal ešte viac zdôrazni ť ktorú tá skupina pod 

vedením pána Uhlera vykonala. Môž by ť majú pravdu, že sa 

nestane žiadna katastrofa ak sa do toho mesta teda tak 

povediac nahrnú ďalší rezidenti alebo že sa dokonca možno 

nenahrnú.  

 

 Chcel by som zareagova ť na pána Šov číka, že jeho 

poznámka o tom, že čo s chudákmi, ktorí majú 400 metrový 

byt v Starom Meste, tam by som odporú čal, aby si proste 

zakúpili parkovanie s tým 400 metrovým bytom v Star om 

Meste. Tí ľudia si s tým poradia, pán Šov čík, uvidíte.  

 

 K pánovi Hr čkovi chcem poveda ť, že problematika na 

spoplatnenie cezpo ľných, ktorí nám po meste behajú, pod ľa 

mňa tisíce áut s cudzími zna čkami a neplatia dane v meste, 

lebo sa tu neprihlásia a jednoducho si nechajú svoj e 

bydlisko z rôznych častí Slovenska (gong), to je 

komplikovanejšia problematika než aby sme ju chceli  v 

úvodzovkách "oklama ť". To je vážna problematika, ktorá 

súvisí s rôznymi stránkami života. Ale pre tento pr ípad by 

som ju odporu čil pozmeni ť tým, že dáme, že nielen osoba, 

ktorá má vlastnícky vz ťah ale má aj samozrejme právne 

doložite ľný nájomný vz ťah. 

 

 Čiže ak je tu ob čan z iného mesta a doloží, že je 

prenajímate ľom a platcom, tým pádom aj nájomného a z toho 

vyplývajúceho; 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 
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               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, vo faktickej poznámke sa to nedá 

urobi ť, čiže prosím, aby si sa ešte raz prihlásil a dobre 

zváž tento návrh, lebo je to úplne pomýlené. Tak po tom 

všetci budú ma ť parkovaciu kartu, potom ni č nevyriešime, 

keď aj nájomníci.  

 

 Ja viem, že sú prínosom pre to mesto, žijú tuná, n ech 

sa stanú trvalými ob čanmi nášho mesta. My im budeme za to 

vďační, budeme si ich váži ť, lebo nám budú prináša ť dane a 

tým pádom dostanú tie výhody, čo aj trvalí bývajúci 

obyvatelia. Je tu množstvo ľudí, ktorí takto bývajú ako 

hovoríš. Berú výhody z toho, že žijú v našom meste,  ale 

daňovo nám neprispievajú, lebo ich dane idú kamsi inam . 

Pekne prosím, aby si to zvážil. Musel som ti zobra ť slovo, 

lebo si prešiel minútu, máš možnos ť sa ešte raz prihlási ť 

pán poslanec do rozpravy a prednies ť kompletne ten návrh 

tak, ako si ho premyslel a pripravil. 

 Pán poslanec Pilinský je ďalší re čník. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal v materiáli, v časti 

záchytné parkoviská a hromadné garáže, kde sú zásad y pre 

umiest ňovanie záchytných parkovísk. Je to síce len 

príkladný výpo čet, to znamená že pravdepodobne nie je 

záväzný, ale pri pracovnom stretnutí, ktoré bolo u nás na 

mestskej časti, kde sme sa teda s takým dos ť prekvapením 

dozvedeli, že sa po číta s takýmto záchytným parkoviskom v 

Rači na Púchovskej ulici a na existujúcom športovom 

ihrisku. Myslím si, že aj tá kapacita ktorá by tam 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

428  

prípadne jeho zrušením vznikla ur čite nie je taká, ktorá 

by vytrhla t ŕň z päty hlavnému mestu. 

 

 Preto by som sa chcel spýta ť, či je stále uvažované s 

touto lokalitou? Alebo či; lebo na Púchovskej je ve ľké 

záchytné parkovisko pri obchodnom centre Ra ča, je tam 

možnosť ve ľkého záchytného parkoviska v areáli Drevony, 

teda či sa stále po číta s týmto?  

 A ak áno, tak by som dal návrh, aby sa táto lokali ta 

z materiálu vypustila.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, súhlasím s tým, pretože viem o tej 

aktivite mestskej časti, ktorá chce v tomto priestore, kde 

sme my pôvodne po čítali so záchytným parkoviskom, 

vybudova ť športoviská. Boli sme sa tam spolo čne pozrie ť. 

Takže, ak ten návrh bude predložený, ja s tým nemám  

problém, môžme ho aj autoremedúrou upravi ť, aby Ra ča - 

Púchovská cesta, lebo je to len príkladný výpo čet, odtia ľ 

bola vypustená, aby sme ju tam takto neuvádzali. 

 Pán poslanec Šov čík je ďalší prihlásený. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Vážené kolegyne, kolegovia, nemusíme ma ť ve ľký stres, 

pretože parkovacia politika je jedno z naj ťažších 

verejných politík, ke ď nerátame politiku verejného 

zdravotníctva.  
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 A je správne to, čo povedal kolega, že niekde by sme 

mali za čať. A život ukáže či ten smer, ktorý sme vykro čili 

je správny a či ho treba korigova ť.  

 Ale vidím, že nemôžem používa ť niektoré slova, lebo 

som atakovaný.  

 

 Ale treba si poveda ť to hlavné, že to že ideme 

vybera ť poplatky za parkovanie, to nie je cie ľ tejto 

parkovacej politiky. To je nástroj regulácie. To v prvom 

rade treba poveda ť ob čanom tohto mesta, že my nejdeme 

vybera ť od nich nejaké ďalšie peniaze, aby sme ich 

potrestali, ale musíme regulova ť to územie, lebo aj 

onakvejšie miesta na tomto svete majú problémy s 

parkovaním a venujú sa tomu už desiatky rokov.  

 

 Tá regulácia je potrebná preto, pretože medzi tými  

dvomi extrémami, že každý kto príde a chce zaparkov ať, aj 

zaparkuje, a že nezaparkuje nikto. Musíme nájs ť ten spôsob 

ako to regulova ť v území, pretože naozaj nie sme schopní v 

tejto chvíli, predovšetkým napríklad v mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto zabezpe či ť parkovanie pre 

Staromeš ťanov, návštevníkov z iných mestských častí, 

návštevníkov z iných miest Slovenska, návštevníkov zo 

zahrani čia.  

 

 V dnešnej dobe, bohužia ľ, sa bude plati ť nielen za 

jazdenie autom, ale aj za státie autom. Je to celos vetový 

trend, naše mesto v tomto nie je výnimka. Čo je ale pre 

mňa ve ľmi dôležité, okrem všetkého čo navrhol pán poslanec 

Uhler ako predseda komisie dopravy aj v rámci svoji ch 

pozmeňovacích návrhov, ktoré vylepšujú ten pôvodný návrh a 

sú výsledkom rokovania komisie a výsledkom rokovani a medzi 
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nami, poslaneckými klubmi je, aby sme zabezpe čili v tomto 

meste, čo je pre m ňa to najdôležitejšie v parkovacej 

politike, aby v príslušnej mestskej časti bola jednotná 

parkovacia politika medzi komunikáciami, ktoré sú 3 . a 4. 

kategórie a spravuje ich príslušná mestská časť. A 

komunikáciami 1. a 2. kategórie v príslušnej mestsk ej 

časti, ktoré spravuje magistrát. Lebo to je dos ť častý 

problém, že jednoducho máme nieko ľko parkovacích systémov 

a nielen návštevníci ale aj samotní rezidenti sa v tom 

dos ť ťažko orientujú.  

 

 Za čali sme v mestskej časti Staré Mesto v minulom 

volebnom období s nejakým systémom parkovania. Ukáz alo sa, 

že tento treba posunú ť ďalej a treba ho napasova ť na tú 

aktuálnu situáciu.  

 

 Čiže podporujem ve ľmi tento návrh, tie základné 

pravidlá parkovacej politiky, ktoré by mali by ť pre celé 

mesto rovnaké, mali by by ť odrazovým mostíkom, ale zárove ň 

aby umožnili jednotlivým mestským častiam, ktoré najlepšie 

rozumejú problémom svojich ob čanov v danej lokalite, 

pretože rezidentom je v tomto meste každý len raz. Nie som 

rezidentom viackrát, rezidentom sú len raz na tej u lici, 

kde bývam.  

 

 Aby sme umožnili týmto jednotlivým mestským častiam 

tento systém prispôsobi ť aj svojim lokálnym potrebám, aby 

sa nestavalo to, čo sa teraz stáva, že proste ke ď niekto 

nemôže zaparkova ť na uliciach, ktoré sú regulované v 

Starom Meste, tak má možnos ť únikovej reakcie na 

komunikácie magistrátne, alebo na únikovú reakciu d o inej 
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mestskej časti, pretože ten problém neriešime len ho 

odsúvame možno o pár ulíc ďalej. 

 

 A na záver by som chcel poveda ť, že táto parkovacia 

politika ako nástroj regulácie územia by mal ís ť ruka v 

ruke s inými riešeniami v tomto meste, ktoré by umo žňovali 

alternatívne možnosti. A tomu sme teda ešte nevenov ali 

príliš ve ľa pozornosti. A už sme vôbec nevenovali ve ľa 

pozornosti samotnej realizácii. Mám napríklad na my sli 

záchytné parkoviská, vylepšovanie mestskej hromadne j 

dopravy. 

 

 Sám som tento týžde ň mobility využil na to, že som sa 

presúval po Starom Meste na bicykli. Môžem vám pove dať, že 

to je život ohrozujúca skúsenos ť jazdi ť na bicykli po 

bratislavskom Starom Meste. Nielen preto, že každý druhý 

kanál je klesnutý minimálne o 15 cm a nemáte vyhnut ia, 

lebo po ľavej strane máte pás áut. Že každých 5, 10 metrov 

je jama, ktorá má zhruba h ĺbku 15 až 20 cm, ale aj preto, 

že bratislavskí vodi či sú ve ľmi, ve ľmi netolerantní vo či 

cyklistom. Sám som to zažil, že vznikali kolízne si tuácie 

medzi autami.  

 Čiže máme pred sebou ve ľmi dlhú cestu, ale niekde 

začať musíme.  

 A toto je ten spôsob, ako túto cestu môžme za čať. 

(gong)  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou reaguje 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. V krátkosti by som chcela nadviaza ť 

na pána poslanca Šov číka, ktorý mi prehovoril z duše. Ja 

som z okrajovej mestskej časti, z malej mestskej časti. 

Som rada, že to pripomenul a že to povedal, že v po dstate 

najvä čší problém má hlavné mesto a ve ľké mestské časti, 

malé okrajové mestské časti tento problém majú vyriešený 

dobrými VZN.  

 

 Ale ja som sa tiež pokúšala prepravova ť alternatívne 

a ja vidím chybu vo filozofii. Pre m ňa sú najdôležitejšie 

v rámci parkovacej politiky hlavného mesta záchytné  

parkoviská, integrovaná doprava a alternatívne spôs oby 

dopravy. Pokia ľ toto je dlhodobo zanedbávaná časť, v 

materiáli sa tiež o nej hovorí iba v budúcom čase, čo je 

smutné ale predchádza tomu to obdobie zanedbania to hto. 

Pokia ľ nebude vyriešené toto, tak si myslím, že sa nikdy 

nepodarí (gong) dobre vyrieši ť parkovaciu politiku ani v 

hlavnom meste.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Drozd. 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja vítam tento materiál, že ho máme n a 

rokovaní zastupite ľstva. Chápem aj to, že mestské časti sú 

ďalej v prijímaní tejto parkovacej politiky aj vzh ľadom na 
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to že sú samozrejme bližšie a sú atakované parkovan ím 

obyvate ľov, a samozrejme sú na rane.  

 

 Ja som rád, že tu máme tie základné pravidlá 

parkovacej politiky a vyjadril by som sa aj za klub  SMERu, 

kde tieto základné pravidlá my podporíme. Naozaj tr eba ma ť 

nejaké zastrešenie ako centrálne základné pravidlá pre 

koncept parkovania v Bratislave. No, ako vidíme z t ejto 

diskusie, tá dopravná politika parkovania ešte nie je 

dotiahnutá, vycizelovaná. Čiže náš klub podporí základné 

pravidlá a samozrejme poverenie primátora konzultác iami a 

prípravou s mestskými časťami Bratislavy a starostami, aby 

sa dotiahla tá dopravná politika parkovania hlavnéh o 

mesta. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Naozaj je to tak, pá n 

poslanec Hanulík na úvod ve ľmi dobre povedal, že 

nevymýš ľajme nie čo čo už niekde v iných mestách 

porovnate ľných s hlavným mestom, našim hlavným mestom 

funguje. Je naozaj dobré, že sa uvažuje o jednotnej  

parkovacej politike, pretože keby sme si každá mest ská 

časť robili svoje parkovanie, neviem si predstavi ť, ako by 
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nás chválili aj obyvatelia Slovenska, ktorí sú častými 

návštevníkmi Bratislavy; a to už nehovorím o cudzin coch.  

 

 Je to taký základ, ktorý vítam. Oznámil som ti, že  

rokuje aj mestská časť Bratislava - Ružinov o parkovacom 

systéme. My doteraz máme prenájom parkovacích miest , ktorý 

ako tak preferuje obyvate ľov Ružinova pred ostatnými a 50 

% z vo ľných parkovacích miest prenajímame pod ľa nejakého 

systému. 

 

 Bude zložité, ke ď mestská časť alebo mestské časti v 

tomto poradí Ružinov, Nové Mesto a Petržalka, ktoré  sú v 

zóne číslo 2, a aj Staré Mesto, si príjmu nejakú 

parkovaciu politiku, ju zjednocova ť.  

 

 V tomto vidím trochu nedostatok toho postupu. Radš ej 

by som uvítal jednotnú parkovaciu politiku, ktorá b ude tu 

akýsi líder a tá komunikácia medzi zástupcami týcht o 

mestských častí je ve ľmi dobrá. Ale ke ďže sme sa rozhodli 

ís ť touto cestou, že si aj tieto spomínané mestské časti 

urobia svoju politiku a budú komunikova ť s hlavným mestom, 

vyberme sa. 

 

 Ale ja v tom vidím problém, že budeme sa potom mus ie ť 

dohodnú ť na všeobecne záväznom nariadení, ktoré nemôže 

kolidova ť mesto a mestské časti. Ja osobne podporím tento 

materiál, ale vidím ešte dlhú cestu kým zjednotíme 

parkovaciu politiku v celom meste. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem.  

 Slovo dávam pánovi starostovi Šramkovi.  

 

 

Ing. Peter  Š r a m k o, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem. V prvom rade chcel som len napravi ť, že 

nebola to skupina pod vedením pána Uhlera, aj pán p rimátor 

sa usmieval; bol to pán primátor ktorý zvolával. Ni e že by 

som chcel niekomu ubra ť, aktívny pán Uhler samozrejme bol, 

ale aby to odznelo na správnu mieru. Bol som tam no minant 

za malú mestskú časť a musím poveda ť, tie otázky, tak ako 

povedal pán Uhler sa cibrili, takmer slovo po slove  sme 

vážili ako to nadefinova ť.  

 

 A ja som aj tento týžde ň povedal, cítim, že treba 

otvori ť túto diskusiu, ale mám taký pocit, že tu odznie a 

tak je to aj táto debata otvorená, široká, že sa bo jím, 

alebo bojím, domnievam sa, že by sa mali tieto prip omienky 

ešte raz zváži ť a predloži ť tento materiál po zapracovaní. 

Ale nechcem zdržova ť.  

 

 Bojím sa len to, že sa schváli nejaký materiál a o  

mesiac ešte niekto príde a povie: Viete, ale v tých  

základných pravidlách sme mali ešte poveda ť aj toto. 

Poviem úplne konkrétnos ť; ak v zóne mám aj garáž, mám 

dosta ť miesto parkovania?  

 

 Nie je to tu zdefinované. Ja ho rád dostanem, ve ď 

budem mať pre druhé auto. Pod domom bude parkova ť jedno 

auto a druhé bude parkova ť von. Nie je to tam 

doprecizované. 
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 A zopár takých ňuansov je ešte ktoré treba 

dopracova ť.  

 Takisto chcel by som upozorni ť, a ve ľakrát som 

upozor ňoval, že práve v okrajových mestských častiach, kde 

nie je totálny problém alebo žiaden problém cez de ň a 

relatívne pokoj v meste v noci pri parkovaní, sú ni ektoré 

zásady ve ľmi prísne. A teda záleží na miestnych poslancoch 

a na uznesení zastupite ľstva miestneho, či sa k niektorým 

zásadám tak prísne pridá alebo nie. A medzitým, tak  ako 

pán Uhler povedal v tom bode 9, 10, že záleží na mi estnom 

zastupite ľstve, si myslím, že aj v bode 4 som presved čený, 

že ten bod ako znie teraz by mohol by ť preformulovaný.  

  

 A teraz to poviem: Bod 4 v zásadách politiky: 

 Zavedením reziden čného parkovania dôjde postupne k 

zrušeniu vyhradeného parkovania mimo medzi Z ŤP, taxi a 

vozidiel diplomatických zborov po posúdení objektív nych 

skuto čností parkovacích kapacít na základe uznesenia 

miestneho zastupite ľstva príslušnej mestskej časti.  

 

 Je to trošku vä čšia zodpovednos ť príslušnej mestskej 

časti, jak som komunikoval tu s niektorými poslancam i, 

nemal by to by ť problém. Ke ďže nemôžem dáva ť pozme ňujúci 

návrh, požiadam pani poslanky ňu Tvrdú, aby si osvojila môj 

návrh, aby to predložila ako pozme ňujúci, lebo aj toto by 

mohlo by ť práve problémom to, aby okrajové mestské časti 

sa pripájali k tejto jednotnej politike. Ja som bol  

zástanca toho.  

 

 My v Lama či sme mali pripravené už zásady, ale som 

povedal, po čkajme kým sa v meste sprecizujú, vydefinujú 

tieto pravidlá, osvojíme si, čo je dobré. A pokia ľ je to 
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dobre, ak budeme ma ť zatia ľ nejaké vytiahnuté z týchto 

zásad veci, už potom nám nebude problém sa k tomu p ripoji ť 

ako k celku, aj ke ď myslím, že Lama č to pristúpi možno 

dos ť neskoro. Lebo relatívny poriadok v parkovaní máme a 

máme pripravené, práve z vyhradených parkovísk máme  ve ľa 

peňazí, používame každý rok na vytvorenie ďalších 

parkovacích miest. 

 

 A zvýraz ňujem, som presved čený, že táto politika 

parkovania musí vytvori ť nové prostriedky nielen na 

poriadok, ale predovšetkým na vytvorenie nových 

parkovacích miest. Inak robíme len presúvanie áut z  

jedného miesta problematického na druhé, kde nebol problém 

a vznikne problém. Ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou pán poslanec Drozd. 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som nechcel moc vstupova ť, ale 

naozaj tu by som podporil aj tú myšlienku kolegu, p oslanca 

Šovčíka. Tie základné pravidlá parkovacej politiky by s me 

mali uvies ť do života a za čať nejakými pravidlami. 

Samozrejme, že prinesú ur čitý systém do parkovania a možno 

prídu aj nejaké výhrady, ale na to sú, aby sme to v edeli 

korigova ť.  

 Takže poprosím, aby sme sa k tomu postavili 

zodpovedne. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Tak ako bolo povedané, 

osvojujem si návrh zmeny uznesenia v bode 4, ktoré 

predniesol pán starosta Šramko. 

 Zárove ň chcem podotknú ť, že po dlhých diskusiách v 

poslaneckom klube KDH sme sa rozhodli podpori ť návrh 

uznesenia v bode A a v bode C.  

 

 Ešte pár poznámok: V dopravnej komisii sa tejto té me 

venujeme od marca tohto roku, kedy sme videli prvý návrh. 

Boli tam nehorázne poplatky pre Bratislav čanov. Ten návrh 

prešiel mnohými fázami, ešte aj dnes tie poplatky z  môjho 

pohľadu sú vysoké a preto sa budeme dôkladne zaobera ť pri 

vzniku VZN s týmito zá ťažami na Bratislav čanov.  

 

 Ale chcem poveda ť ešte jedno: 

 Rezidentská karta alebo rezidentská nálepka, hovor íme 

o číslach 20 až 30 Eur. Myslím, že to by Bratislav čania 

zvládli, ale vždy ke ď si nie čo kupujem, tak sa pýtam: Čo 

za to?  

 Ak v meste Bratislava máme viac áut ako parkovacíc h 

miest, tak sa pýtam, či každý kto si kúpi reziden čnú 

nálepku bude ma ť kde parkova ť? 

 Ja si tam sama pre seba odpovedám, že nebude.  

 Tak sa pýtam, za čo budem plati ť? 
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 V dôvodovej správe je napísané: Riešenie parkovani a 

sa bude rieši ť paralelne, opakujem paralelne, s ponukou 

záchytného a hromadného parkovania.  

 

 Chcem sa spýta ť: Dnes sme mali návrh zmeny rozpo čtu, 

na strane 14, bežné výdavky, budovanie parkovacích miest 

"nula Eur".  

 Budovanie záchytných parkovísk "nula Eur".  

 Strana 40, kapitálové výdavky 56.000 Eur a budovan ie 

záchytných parkovísk 25.000 Eur.  

 Pýtala som sa, nedostala som odpove ď, čo sa za tieto 

peniaze v týchto chví ľach deje, či do konca roka budú 

preinvestované a čo za to dostaneme?  

 Či nejaké projekty, konkrétne, v ktorých lokalitách,  

na ktorých uliciach.  

 

 Ke ď máme takú predstavu, že 01. 04. by sa táto 

parkovacia politika mala pusti ť, chcem sa spýta ť, o ko ľko 

parkovacích miest budeme ma ť viacej v Bratislave? Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, pani poslanky ňa, 

zrejme máte pravdu. Po čet áut globálne asi bude vä čší ako 

je po čet parkovacích miest; to je pravda. Takže otázka, z a 

čo platím 30 Eur ro čne, je na mieste. Odpove ď je, za to že 
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mám v istom pomere pravdepodobnos ť z výhry. To znamená 

nájdenia parkovacieho miesta.  

 Samozrejme, pani poslanky ňa, nepochybne existuje 

väčšia istota, a to je trvale zakúpené miesto v podzem nej 

garáži. Tú možnos ť má každý, tam je výhra 100 %-ná.   

 A otázka, za čo platím, absolútne odpadá, pretože 

platím za miesto, ktoré mi celý rok patrí.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec He čko.   

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja samozrejme, vítam  

tento materiál - Základné pravidlá parkovacej polit iky, a 

som rád, že sa to za čína rieši ť v Bratislave. Takisto to 

vidím v kontexte reziden čného parkovania v tom, že 

napríklad v Devínskej Novej Vsi pod ľa registra 

obyvate ľstva je 21.000 obyvate ľov, avšak pod ľa s čítania, 

alebo možno pred s čítaní bolo nejakých 15 - 16.000. Čiže 

máme tam niekde sekeru 5 - 6.000, ktorí obyvatelia tam de 

facto sú, ale z ich daní nemá mestská časť žiaden úžitok.  

  

 Preto ja budem apelova ť u nás na miestnom 

zastupite ľstve, aby jednoducho takýto materiál sme si 

takisto odsúhlasili, a to reziden čné parkovanie tam bolo. 

Sme síce okrajová mestská časť, ale je to tam cíti ť hlavne 

v oblasti sídliska. Ja sám osobne som si párkrát v sobotu 

ráno prešiel tieto časti sídliska, kde som v podstate 
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narátal taký pomer možno 1 : 10 čo sú autá s cudzími ŠPZ 

voči teda bratislavským. Ja nehovorím, že tie bratisla vské 

ŠPZ ur čite tam majú aj trvalý pobyt.  

 

 Nedá mi však jedna vec neopýta ť sa tuná predkladate ľa 

toho návrhu. 

 Máme tam, teda berie na vedomie materiál dopravnej  

politiky parkovania hlavného mesta, je to štvrtá pr acovná 

verzia. Vzh ľadom k tomu, že to má názov štvrtá pracovná 

verzia, tak predpokladám, že sa ešte ďalej budú 

dopílováva ť, dopílováva ť tento materiál, pretože ja, len     

ur čite si to všetci poslanci ve ľmi dobre čítali, ale ja 

keď som si v prílohe č. 1 bod 3 čítal možno 10-krát, možno 

aj viacej, nepochopil som, kam tým predkladate ľ jednoducho 

mieri.  

 

 Jedná sa o obyvate ľov ktorí bývajú teda v domoch 

postavených pod ľa normy z roku 2011 poprípade a ďalej 

pokra čuje, a rodiny všetkých rodinných domov. To znamená 

aj rodinných domov, ktoré boli možno postavené v mi nulom 

storo čí, predminulom storo čí, at ď. 

 

 Sami sme svedkovia, a to nie je len v našej mestsk ej 

časti, aj v iných mestských častiach, že niektoré rodinné 

domy vôbec nemajú pred sebou priestor, kde by mohli  aspo ň 

na svojom pozemku toto auto odstavi ť, poprípade ho 

garážova ť, pretože nemajú garáž.  

 

 A ďalšia otázka je, pre čo taký obyvate ľ, ktorý má 

rodinný dom v mestskej časti, nemôže by ť rezidentom? A 

nemôže ís ť napríklad k lekárovi 2 až 5 km od seba a 
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zaparkova ť tam? Pre čo má za to plati ť, ke ď je rezidentom, 

keď tam odvádza tieto dane?  

 

 Čiže ja predpokladám, že na tomto materiáli sa bude 

naďalej pracova ť a bude takisto fungova ť aj na ďalej tá 

pracovná skupina ktorá je, až teda sa dopracujeme k  

nejakému VZN, ktoré tuná v tomto zastupite ľstve prejde.  

 

 Čo sa týka, to čo aj pán Osuský reagoval vo svojej 

faktickej poznámke, podzemnou garážou, áno, stretol  som sa 

s tým, že toto absolútne nemôže vyrieši ť parkovanie 

obyvate ľov v mestských častiach. Áno, súhlasím, ale toto 

pomôže ur čitému riešeniu parkovania v týchto mestských 

častiach, kedy rezidenti budú môc ť parkova ť. A v podstate 

po ur čitej dobe, a som si istý, že to tak bude, za čnú 

ľudia aj koketova ť s myšlienkou, že kúpi ť si miesto v 

parkovacom dome alebo v podzemných garážach. Pretož e v 

dnešnej dobe, ke ď nie ste k tomu pritla čení tak, že ve čer 

ako orol skalný krúžite po sídlisku, aby ste mohli 

zaparkova ť, tak nikto z nás nebude chcie ť dáva ť ro čne 

neviem aký poplatok, poprípade nedajbože si kúpi ť rádovo 

za 8 až 10.000 Eur miesto v garáži. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou reagujú dvaja poslanci. 

 Pán poslanec Hanulík.    

 

Ing. Peter  H a n u l í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Áno, toto si myslím, že ke ď sa plánuje projekt 

hromadných garáží, a ke ď sú parkovacie ostatné  miesta 

zadarmo, tak na za čiatku ve ľký záujem, ale potom, jak sa 

to hovorí, sa to rozplynie. V prípade takéhoto, že by 

naozaj parkovacie miesta za čali by ť spoplat ňované, verím, 

že aj vybudovanie ve ľkých garáží, podzemných, at ď., by 

malo ve ľmi zelenú u nás. Ďakujem. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Fiala.  

 

 

Stanislav  F i a l a , poslanec MsZ:  

 To čo povedal pán poslanec He čko, nie je jediný 

sporný bod toho materiálu pod bodom B. A preto aj 

predsední čka nášho poslaneckého klubu navrhla, že teda 

tento bod nechceme zobra ť na vedomie, pretože istým 

spôsobom by sme ho akceptovali taký aký je, čo teda nie je 

celkom predstava myslím si že viacerých poslancov. 

Ďakujem.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Mám tomu rozumie ť, že navrhujete samostatné 

hlasovanie o tých jednotlivých bodoch? Lebo inak ni e je 

možné, aby ste naplnili to čo ste povedali.  

 Čiže avizujem pre návrhovú komisiu, že je požiadavka  

zo strany poslancov hlasova ť o bode A, B a C uznesenia 

samostatne. Tak som to porozumel ten návrh, ktorý d ala 

pani predsední čka poslaneckého klubu KDH. 
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 Pán poslanec He čko reaguje na faktické poznámky; nech 

sa pá či. 

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:   

 No, ďakujem za slovo, ešte raz. Ja samozrejme to čo 

pán Fiala povedal, takisto súhlasím s tým a ja som len 

vypichol jednu takú oblas ť práve z toho materiálu a dal 

som taký menší dôraz na to, že s tým materiálom ešt e treba 

pracova ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Budaj, druhé vystúpenie. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som si pozorne 

vypo čul aj sa išiel ešte skonzultova ť s predkladate ľmi a 

nebudem v tejto chvíli dáva ť žiadne pozme ňovacie návrhy, 

počkám si na to, ako s čím sa rozhodne prestúpi ť vedenie 

mesta. A rešpektujem aj rôznos ť tých poh ľadov.  

 

 Chcem zdôrazni ť dve veci:  

 Ve ľmi rád by som v tom všeobecne záväznom nariadení 

videl, aby naozaj bolo isté, že ob čan, ktorý platí 

poplatky, aj dokonca ten ktorý platí pokuty, prispi eva do 

fondu, ktorý nie je zdrojom daní, že nejde o novú d aň. 

Lebo mnohí ľudia tento poplatok nazvú novou da ňou všetkým 

vlastníkom áut, ktorí majú trvalé bydlisko. 
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 V prípade, ak mesto zriadi naozaj fond pre statick ú 

dopravu, bude šanca, že sa vyzbierané peniaze naoza j 

ocitnú pri výstavbe zberných garáží, alebo aspo ň 

záchytných parkovísk, alebo že vylepšia s ľubované 

cyklotrasy, čo tiež smeruje k tomu aby sa dopravná 

situácia mesta zlepšila.  

 

 Nechcem to prejudikova ť, že pre ktoré dopravné ciele 

by mali slúži ť. Ur čite nemôžu nahradi ť nejaký reálny 

príjem z MHD. Ale ob čan, aj ten ktorý platí pokutu, by to 

s ľahším srdcom prežil keby vedel, že neskon čí to len v 

spotrebe mesta, že ide o riešenie problému ktorým j e toto 

mesto postihnuté. Vidím ako hlavný dopravný inžinie r v 

tomto prípade prikyvuje hlavou. Ale je to, naozaj m á to aj 

psychologicky moment.  

 

 V tom prípade by sa to naozaj nemohlo ozna čova ť ako 

daň z ktorej chce mesto ži ť, hoci viem si predstavi ť, pán 

primátor, ako by to mesto potrebovalo. Ale aj ľudia cítia 

krízu, nielen Bratislava. A možno ľudia si tak 

nerozhádzali majetok, ktorý mali za posledných 20 r okov 

ako rôzne garnitúry v Bratislave a nemajú vôbec pot rebu 

nejakej, skladania sa na mestské potreby, ke ď je to ľko 

okatých nedostatkov, napríklad aj v statickej dopra ve, 

napríklad aj v tých cyklotrasách a oni každý de ň vidia, 

keď idú do svojich bytov a domov. Tomu by ve ľmi pomohlo.  

 

 A samozrejme, s pani Tvrdou si myslím, že by bolo 

bývalo dobré, keby ob čan mal istotu, že ke ď má plati ť 20 

alebo 30 Eur ro čne, tak za to dostane nie čo viac než má 

teraz. Teraz má šancu nájs ť parkovanie.  
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 A ja som môj návrh smeroval k tomu, aby mal prakti cky 

istotu, že ke ď je vlastníkom nehnute ľnosti, bytu alebo 

čohoko ľvek podobného, tak v tomto meste nebude ten 

posledný a nevyfúknu mu to posledné mieste čko proste iní. 

 

 Ale je pravda, že je to problém najmä Starého Mest a, 

a v tomto zmysle som na čúval argumentom pána Šov číka, 

ktorý ma uis ťuje, že Staré Mesto jednoducho bude 

pripravené si tie pravidlá pozmeni ť tak, ako to urobila 

Petržalka a reagova ť na vývoj ak budú úplne zahltené tie 

ulice nejakými fiktívne prihlásenými ob čanmi.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, odporú čam pre číta ť si 

bod číslo 5, ktorý hovorí presne o tom, že ú čelovo sa budú 

peniaze vybrané používa ť práve na dopravnú infraštruktúru, 

verejné ekologické formy dopravy, at ď. Čiže máme tam tú 

účelovos ť, o ktorej si hovoril. 

 Pán poslanec Hr čka, predposledný re čník; nech sa 

páči.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa ešte vrátil napríklad  

k otázke; teda mám tu viacero bodov pozna čených.  Jednou z 

nich je, že každá mestská časť bude ma ť vlastného 

prevádzkovate ľa. Ako aj sám pán Uhler skonštatoval, je to 

menej efektívne. A napríklad toto je to čo ma zaráža, že 

konkuren čné automobilky dokážu nájs ť spolo čné sú čiastky 
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aby šetrili náklady, konkuren čné letecké spolo čnosti 

dokážu nájs ť rôzne benefity pre svojich zákazníkov aby 

šetrili náklady.  

 

 Ale mestské časti, ktoré nie sú konkuren čné navzájom 

a idú robi ť ten istý cie ľ, tak sa nedohodnú a budú ma ť 

viacerých prevádzkovate ľov, a tým pádom budú zvyšova ť 

náklady a ob čan bude plati ť násobne viac, pretože vlastne 

tá základná, to základné spracovanie bude musie ť robi ť 

každá mestská časť. Príde mi to zna čne nelogické, a to je 

asi len spôsobené z jednoduchého dôvodu, že tie 

automobilky a letecké spolo čnosti hovoria o súkromných 

peniazoch, kdežto sú to verejné a z tých sa ľahko alebo 

podstatne ľahšie rozdáva. 

 

 Z tohto dôvodu si nemyslím, že návrh na viacerých 

prevádzkovate ľov je dobrým nápadom, pretože ve ľké množstvo 

tých pe ňazí sa naozaj potom len zbyto čne preplatí.  

 

 Ďalší bod, na ktorý by som rád upozornil, ja som v 

tej komisii navrhoval to, aby možnos ť registrácie a 

obdržania nejakého, parkovacej karty, a podobne, bo la 

možno elektronicky.  

 O čo ide?  

 V minulom zastupite ľstve sme tu riešili elektronický 

úrad, elektronické veci, ale namiesto toho aby sme niekde, 

keď už robíme nový projekt, ukázali ob čanom, že dokážu 

nie čo vybavi ť aj z domu, že nemusia prís ť na úrad, že my 

nemusíme zamestnáva ť zamestnancov naviac, ktorí proste 

budú musie ť vybavi ť každú jednu požiadavku, nemusíme 

tla či ť karti čky, prira ďova ť karti čky, tým pádom ubudne 
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administratívy, tak sa to, bohužia ľ, v materiáli 

neprejavilo, čo má dos ť mrzí.  

 

 Pretože vlastne ob čan si z tých, ke ď si to prerátate, 

tých 20 alebo 30 Eur ktoré zaplatí, tak ur čitá suma, 3, 4, 

5 Eur pripadne len na to, aby sa administratívne ni ečo 

spracovalo, čo vlastne on bude musie ť zaplati ť tých 

úradníkov, ktorých doteraz plati ť nemusel. A namiesto 

toho, aby sme my tie peniaze naozaj čo najefektívnejšie 

využívali, tak ich využívame, budeme využíva ť na 

administratívne spracovanie údajov, ktoré sa dá uro bi ť aj 

efektívnejšie, ale nie je záujem to spravi ť.  

 

 A potom by som sa vrátil ešte k tomu trvalému poby tu. 

 Súhlasím, a teda som rád, že aj pán Budaj si 

uvedomuje, že Bratislava nemá 435 tisíc obyvate ľov ako 

uvádza Štatistický úrad a trvalo či už cez týžde ň alebo 

niektorí, aj permanentne tu býva vä čšie množstvo 

obyvate ľov, a možno ke ďže o tom probléme vieme a ten 

problém je dlhodobý, treba ho rieši ť.  

 

 Možno tento problém parkovacej politiky ho nevyrie ši  

na 100 % ale to je krok, ktorým aspo ň nejakým spôsobom 

začneme. A možno treba h ľadať ďalšie možností ako 

motivova ť obyvate ľov Bratislavy, alebo ľudí žijúcich v 

Bratislave, aby si prehlásili trvalý pobyt do Brati slavy. 

Lebo priznám sa, ako Bratislav čan, ktorý tu žijem 32 

rokov, nevidím benefit, že by som ja ako Bratislav čan, 

okrem toho že si môžem prís ť raz za 4 roky zavoli ť v 

Bratislave v komunálnych vo ľbách, mal nejakú inú výhodu. 

Okrem, ale teda ako ke ď som tu trvalo prihlásený, tak 

mesto z toho benefit má.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Aj tak máte výhodu, pán poslanec.  

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Takže si myslím, takže si myslím, že by sa malo na  to 

začať nejakým spôsobom prihliada ť a mali by sa za čať 

nejaké kroky robi ť, aby tí ľudia naozaj za čali by ť 

motivovaní. A aj mesto tým pádom si možno vyriešilo  svoje 

problémy finan čné a zvýšilo svoje príjmy. 

 

 A takisto by som sa ešte v poslednom bode prihovár al 

za zvýhod ňovanie elektronických platieb, takisto akože v 

materiáli máme že sa bude môc ť plati ť SMS, elektronicky 

alebo nejakým lístkom. Všade si myslím v sú časnosti sa 

preferuje, že ke ď máte elektronické platby, tak ich 

zvýhod ňujete, lebo zase šetríte na papierovom tla čení 

lístkov, na distribúcii lístkov, at ď. Tak tiež by sa 

nejaká tá moderná doba a nejakým spôsobom potom tot o mohlo 

zoh ľadňova ť aj v tejto politike. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktické poznámky; pán poslanec Muránsky. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ: 

 Ja iba s jednou takou krátkou, že Bratislav čania tiež 

nie sú ľudia, ktorí by zostávali iba v Bratislave. Čiže 
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keď Bratislav čania potom idú niekam do okolitých obcí, 

majú chaty alebo niekam na výlety, tak samozrejme p otom 

poškodzujú cesty aj mimo Slovenska.  

 

 Čiže toto treba zobra ť do úvahy a nejakú istú dávky 

solidarity s tým treba vždycky ma ť, že nemôžeme sa na to 

pozera ť iba my z toho poh ľadu, že oni nám sem chodia a 

škodia, ale že takisto aj my proste musíme prihliad ať na 

to, že tiež ke ď niekam ideme, tak tými autami my zase 

používame iné cesty, iné komunikácie. Čiže nie je to len 

taký proste že treba sa na to pozrie ť tak nejak z nadh ľadu 

a bra ť to tak viac ľudsky.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec Kubovi č, faktická. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja fakt nerád reagujem na 

predre čníkov, ale toto mi nedá. Pán Hr čka, prosím vás 

pekne, nehovorte tu o tom, že nemáte žiadne benefit y z 

hlavného mesta, lebo potom tu radšej ani nese ďte.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj, faktická. 

 

Ján  B u d a  j, poslanec MsZ:   

 Ja som chcel na pána Muránskeho, to sa nedá. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 To sa nedá. To je nedovolené rokovacím poriadkom. 

 Takže pán poslanec Hr čka reaguje na faktické 

poznámky. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Za čal by som tou poslednou; ja som povedal, že 

nevidím žiadny benefit m ňa ako trvale, ob čana s trvalým 

pobytom oproti iným obyvate ľom, ktorí žijú tu v Bratislave 

a nemajú tu trvalý pobyt. A to teda, ak mi ich vyme nujete, 

tie výhody, ako som ja zvýhodnený oproti človeku, ktorý 

býva v Bratislave a neprehlásil si sem trvalý pobyt , rád 

sa pou čím, aby som vedel čo mám oproti nemu výhodnejšie.  

 

 A na tú druhú by som rád reagoval tým, že ak raz 

prejdem alebo dvakrát do roka prídem niekde k nieko mu do 

dediny alebo na chatu, alebo niekde podobne, je to trošku 

iné ako ke ď tu niekto žije 250 dní v roku a 250 dní v roku 

využíva hromadnú dopravu, 250 dní v roku využíva ve rejné 

osvetlenie a ďalšie veci, ktoré sú platené z daní ľudí, 

ktorí tu majú prehlásený trvalý pobyt. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, odporú čam do vašej láskavej 

pozornosti projekt Bratislavskej mestskej karty, kd e každý 

trvalo bývajúci Bratislav čan má 10 %-nú z ľavu na mestskú 

hromadnú dopravu, čo viacerí naši obyvatelia využili a v 

plnom rozsahu sa snažia využi ť tento benefit, ktorý je 
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cielený práve tam, aby sa ľudia prihlasovali. Už menej 

možno motiva čné je to, že ke ď pôjdete na plaváre ň na 

Pasienky, tak máte v STaRZe 20 %-nú z ľavu, rovnako ako pri 

návšteve Galérie alebo Mestského múzea. Toto je pro jekt, 

ktorý smeruje tým smerom, a tá parkovacia politika hovorí 

to isté.  

 

 Bude zvýhod ňova ť rezidentov, a to hne ď dvakrát; ke ď 

už som na čal tú tému. Po prvé to, že bude ľahšie môc ť 

nájs ť parkovacie miesto, pretože je rezident. A po druhé , 

bude ma ť 50 %-nú z ľavu, ke ď pôjde do spoplatnenej zóny v 

inej časti mesta. Pod ľa mňa je to slušná ponuka pre našich 

obyvate ľov, ktorí tu platia dane. V tejto chvíli im viac 

nevieme ponúknu ť. Tú istotu, o ktorej tu niekto hovoril, 

že si nájde to miesto, nevieme zaru či ť. Ale budeme sa 

snaži ť, aby sa tá istota zvyšovala, pretože to je zmysel 

parkovacej politiky.  

 

 Čiže tie výhody sa za čali už v minulom volebnom 

období konkrétnym projektom, ktorý nastúpil v tomto  

volebnom období. Len to dávam do vašej pozornosti, že taký 

projekt tu existuje.  

 

 

 Ve ľmi sa teším tým modrým prihláškam, ale všetky sú 

neplatné v zmysle rokovacieho poriadku, pretože chc ú 

reagova ť na poslanca, ktorý už reagoval na faktické 

poznámky.  

 

 Takže vám ve ľmi pekne ďakujem za váš záujem, že ste 

chceli na pána poslanca reagova ť znovu, ale nie je to zo 

zákona možné.  
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 Takže pán poslanec Šindler je ďalší re čník.  

 Všetky ostatné poznámky, prosím, keby ste stiahli,  

pretože vám nemôžem udeli ť slovo.  

 Pán poslanec Šindler. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Som rád, že som takto presko čil.  

 Beriem tento materiál ako len zámer zatia ľ na 

zlepšenie existujúceho stavu. A chcel by som popros i ť 

predkladate ľov, že v tých ďalších krokoch, v ktorých budú 

znamenať už riešenia pre jednotlivé a najza ťaženejšie 

mestské časti, jednotlivé projekty a riešenia, aj 

ekonomický model k týmto jednotlivým projektom, kde  bude, 

z ktorého bude zrejmé, že ako ten model bude fungov ať z 

pohľadu financií. To znamená z poh ľadu príjmov z kariet a 

z toho všetkého, alebo z poplatkov za karty. 

 

 Lebo na druhej strane máme ve ľmi jasne ur čené 

náklady, ktoré budú v prema ľovaní, v karti čkách, v 

obsluhe, personál, v rôznom hardvéri, softvéri. A n echcem 

dôjs ť do situácie, že si tu všetko schválime, namodeluje me 

a potom za karti čku, hovoríme tu o 20, 30 Eur, aby to 

nevyšlo na 50, 100, a ja neviem kde to môže skon či ť. Alebo 

ešte nedajbože to budeme dotova ť z rozpo čtu.  

 

 Takže aby sme nemali ve ľké o či a hne ď na za čiatku 

vedeli, ke ď sa pozrieme do tých položiek, hlavne tých 

nákladových, aby sme videli že aj kde sme v tých 

výnosových, aby sme to vedeli regulova ť. Aby sme si tu, 

nie že teraz si odsúhlasíme nejakého molocha, ktorý  nás za 
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rok zožerie a budeme tam z rozpo čtu práska ť ve ľké peniaze 

do takéhoto systému. 

 

 Takže prosím predkladate ľa, aby nad týmto rozmýš ľal. 

A keby to tam niekde v budúcnosti chýbalo, tak bude  mať 

ur čite ve ľký problém zatla či ť že áno. Lebo myslím si, že 

bez tohto, aby sme vedeli, čo to bude stá ť, tak nemôžme 

ís ť ďalej. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem.  

 Slovo má pani hlavná architektka; nech sa pá či, máte 

slovo.  

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ja by som pár takýc h 

momentov.  

 Bola som na prvých sedeniach tejto špecializovanej  

komisie a vedela som, že tam sa uberajú veci dobrým  

smerom. A chcela by som poveda ť, že vo Viedni toto trvalo 

no nie čo okolo 10 rokov. Takže sa tu urobil kus práce tam,   

kde sa teraz aj komisia, aj páni poslanci, a panie 

poslankyne dopracovali. Pretože toto, čo ste za čali, alebo 

načali, tak je to ve ľkým krokom ku kvalitnému životu v 

tomto meste, ku skvalitneniu verejného priestoru, k  

urobeniu poriadku vo verejnom priestore.  

 

 A uvedomme si, že ten verejný priestor naozaj musí  

byť spoplatnený, lebo patrí všetkým.  
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 Ja to chápem, ako to poznám z Viedne, je to ur čitá 

daň, aby ten kvalitný priestor bol kvalitný; ten verej ný 

priestor bol kvalitný. Čiže musím zaplati ť za to miesto, 

nemôžem na ňom stá ť ve čnos ť, čiže ja môžem regulova ť 

politiku na doty čnej ulici. Hospodársku politiku, 

napríklad že tam mám obchodíky a ke ď tam spravím 

krátkodobé parkovanie, tak sa mi tam vymie ňajú zákazníci, 

nastane v tej ulici život.  

 

 Vo Viedni napríklad vo vnútorných okresoch povedal i, 

že len rezidenti môžu ma ť parkovacie karty. A stalo sa, že 

firmy mali teraz problém. A nemohla sa firma zahlás i ť ako 

rezident. Proste vznikali také rôzne úniky; poviem právne. 

 

 A teraz zvážili, že ve ľa bol únik z tých vnútorných 

obvodov viedenských, bol únik firiem. Čiže zas to vrátili, 

že kto podniká, aby tam teda ostal ten život, môže mať tú 

kartu. To je jedna vec.   

 

 Druhá vec je, čo ve ľmi si myslím že treba hodnoti ť 

veľmi pozitívne, že ten postup k takému jednotnému 

systému. Zoberte si napríklad ulicu Mlynské Nivy, k de nám 

hrani čí Staré Mesto a Ružinov. Teraz si predstavte, že 

hľadáte parkovacie miesto a na strane Starého Mesta p latia 

iné pravidlá. Čiže na jednej strany ulice Mlynské Nivy ako 

na druhej strane. Takže ja si myslím, že to je 

nemyslite ľné.  

 

 A ešte vám chcem teda poveda ť, že vo Viedni teraz 

boli doslova ve ľké boje o rozšírenie parkovacích zón na 

vonkajšie obvody. Čiže ako keby navonok od Görtla smerom 

navonok nepresadili sa všetky. Naozaj, ako tu už za znelo, 
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každá tá mestská časť si to proste so svojimi obyvate ľmi 

diskutovala osve a neprešli všetky.  

 

 Ale treba poveda ť, že vo vnútornom meste sa platí za 

rok so všetkými poplatkami 135 Eur za rok. A kedysi  bolo 

aj také, že ke ď si človek zaplatil za dva roky dopredu, 

tak došlo k z ľave že neplatil ten plný poplatok. Teraz aj 

táto z ľava akože zanikla a vo vonkajších obvodoch sa platí  

65 Eur za rok. 

 

 Čiže je tu ur čitým spôsobom aj odstup ňovaný ten 

nárok, aký na tú mestskú časť je.  

 Takže ja by som teda ešte toto dodala a ve ľmi pekne 

ďakujem.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem. 

 Slovo má po druhýkrát pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 A ja vzh ľadom k tomu, že bolo viacero ľudí, čo chceli 

reagova ť, tak touto cestou by som im dal rád možnos ť, aby 

teda zareagovali, ke ďže pri predchádzajúcom ste nemohli.   

 

 S rád by som sa ešte vyjadril k tej Bratislavskej 

karte: 

 Áno, o jej existencii viem. A ak teda máte nejakú 

štatistiku, lebo informácie ktoré mám ja, tak hovor ia, že 

teda zrovna najvyužívanejšou nie je. Ale ak máte ne jakú 

štatistiku tak vás poprosím.  



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

457  

 Ak nie, tak verejný prís ľub, dávam, že cez 

interpeláciu si zistím ko ľko ľudí využíva Bratislavskú 

kartu, ko ľko ľudí využíva z ľavy. Lebo môžem sa mýli ť, 

pripúš ťam túto možnos ť, že som podcenil tento benefit, ale 

podľa informácií a pod ľa toho čo ja viem, tak to moc ľudia 

nevyužívajú. Ale pripúš ťam, že mám zlú informáciu. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 35.000 Bratislav čanov má kartu a zhruba polovica 

využíva dopravnú aplikáciu. To nie sú malé čísla.  

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 V tejto diskusii som už dneska nechcel vystupova ť, 

ale chcem poveda ť, že aj táto diskusia v našom mestskom 

zastupite ľstve ma utvrdila, že každé mesto ko ľko má 

obyvate ľov, to ľko má dopravných inžinierov.  

 

 Každý kto sa chcel do tejto diskusie zapoji ť mal 

možnosť zú častni ť sa práce komisie, ktorá na to bola 

ustanovená. Tá komisia venovala svojej práci hodiny  a 

hodiny. Prosím, vážme si náš čas, všetkých spolo čne, vážme 

si angažovanos ť kolegov, ktorí sa zapojili do práce tejto 

komisie.  

 

 Ako som v prvom vystúpení povedal, netrúfam si 

tvrdi ť, že máme na stole to najlepšie možné riešenie, ale  

ako som povedal, aj iné mestá na svete, sú vždy len  na 

ceste tohto riešenia.  
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 Takže prijmime to tak, ako to navrhol pán predseda  

komisie dopravnej a myslím si, že neurobíme v tejto  chvíli 

žiadnu chybu. 

 

 A na kolegu Hr čku som chcel; pán primátor ma 

predbehol. Takto vyzerá mestská parkovacia karta. 

(Ukážka.) Som jej hrdým držite ľom preto, pretože som hrdým 

občanom tohto mesta. Proste to je ten vidite ľný, vizuálny 

aspekt toho, že som ob čanom tohto mesta.  

 

 

 A ja vyzývam z tohto miesta všetkých tých, ktorí t u 

žijú dlhodobo, ktorí tu pracujú a nie sú tu prihlás ení na 

trvalý pobyt, aby tak urobili. Pretože týmto pomôžu  svojmu 

mestu, a tým pádom isto pomôžu aj ku skvalitneniu t oho 

verejného priestoru o ktorý sa snažíme. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Dve faktické poznámky; pán poslanec Fiala.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Iba krátko:  

 Pán poslanec Šov čík, vy ste pred chví ľou ocenili 

prácu komisie a na druhej strane ste podporili asi 6 

návrhov predsedu z dopravnej komisie, ktorý bol členom 

tejto komisie a ktoré sme mali dnes predložené.  

 

 Nehovorím, že tie návrhy sú z princípu zlé, ale 

predsa len je to trochu protire čivé. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka, faktická.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Chcel som  zareagova ť v podobnom duchu, ako nechcel 

som pôvodne hovori ť. A naozaj, a bolo povedané, že tá 

komisia sedela 9 až 10-krát, x-krát sa veci prejedn ávali a 

naozaj tie zmeny myslím sú rozsiahlejšie, čiže.   

 

 A k tej karte, ďakujem že som ju videl, ale myslím že 

to je nejaká platobná karta, ku ktorej sú potom spo jené aj 

nejaké bankové poplatky a ďalšie veci. Čiže, neviem, no, 

myslím si, že rád si spo čítam a zrátam tie výhody. Priznám 

sa, doteraz som to možno trošku podcenil. Ďakujem.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Augustini č ako posledná prihlásená; 

nech sa pá či.  

 

 

Ing. Katarína  A u g u s t i n i č, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Mne si len trošku zobral vietor z 

plachiet, lebo som chcela poveda ť nie čo podobné. Ja budem 

reagova ť ako ozajstná vyštudovaná dopravná inžinierka a 

členka dopravnej komisie. My osobne ako klub sme nem ali 

nejaký výstup z tejto skupiny, ktorá sedela k parko vaniu, 

pretože sme tam mali člena, ktorý nám tie informácie 
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nedával. A je mi ľúto, že práve on sa teda najviac hlásil 

do diskusie, ke ď mal možnos ť sedie ť na týchto 

stretnutiach. A diskutoval o tom tu verejne, ke ďže si to 

mohol vydiskutova ť priamo tam.  

 

 Ale na záver by som chcela poveda ť, že podporme 

Základné pravidlá parkovacej politiky tak ako sme s a 

dohodli s pozme ňujúcim návrhom, ktorý vyšiel od pána 

poslanca Uhlera, o ktorom sme diskutovali na doprav nej 

komisii a nechajme ostatné na mestských častiach. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Hr čka, faktická. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, že ma niekto kritizuje za to, že som ho 

neinformoval o nie čom, ke ď on tiež urobí to, že informuje 

primátora o mojom vystúpení z klubu, o ktorom som h o ja 

neinformoval. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte pán poslanec He čko na pani poslanky ňu 

Augustini č. 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo.  
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 Je som tu v čera nebol na za čiatku tohto 

zastupite ľstva dvojd ňového a nebudem sa vyjadrova ť čo 

kolega Hr čka tuná povedal. Ale musím potvrdi ť, že nikto, 

nikto z nášho klubu nebol informovaný o práci tejto  

komisie. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že sme uzavreli diskusiu, v ktorej zaznelo  

viacero podnetných návrhov.  

 

 Ja by som uzatvoril diskusiu, krátko zareagoval na  to 

čo ste povedali, na prípadné otázky.  

 Ja to vnímam tak, že snažíme sa vytvori ť jednotnú 

parkovaciu politiku a nebude to tak, že potom mests ké 

časti. My musíme mesto a mestské časti, tak je koncipované 

C.2, že to musíme tú realizáciu urobi ť spolu. Nevie to 

urobi ť jeden bez druhého, pretože aj Staré Mesto, ktoré j e 

pomerne ďaleko, pretože už z minulého volebného obdobia 

malo nejakú politiku, cesty 1. a 2. triedy nemá vo svojej 

držbe, ani vo svojej správe, musí v spolupráci s me stom 

zapoji ť do tohto systému parkovacej politiky.  

 Čiže to zjednocovanie nás čaká.    

 

 Je to náro čná úloha.  

 Pán poslanec Pekár, starosta mestskej časti na to 

upozornil, nedá sa to robi ť tak, že jeden tam, druhý tam. 

Musíme to robi ť spolo čne. Ja pevne verím, že sa dohodneme. 

Pre m ňa tá diskusia je v tomto smere ve ľmi podporná, že sa 

máme ubera ť týmto smerom. 
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 Čo sa týka výšky poplatkov, pán poslanec Uhler 

vlastne ich navrhuje vypusti ť, pretože všetky definitívne 

môžeme stanovi ť až všeobecne záväzným nariadením. Uklada ť 

povinnosti našim ob čanom môžeme len právne relevantným 

spôsobom. V žiadnom dokumente nemôžme záväzne poved ať, že 

sa bude to ľko a to ľko plati ť. To boli navrhované 

orienta čné čísla o ktorých sme diskutovali v komisii. Ja 

ten návrh pána poslanca Uhlera akceptujem. 

 

 A najvä čšia diskusia potom asi bude o tom VZN. Teda, 

koľko to má by ť v Starom Meste, ko ľko to má by ť v širšom 

centre, v zóne číslo 3, ak sa tam niekedy bude plati ť, a 

podobne, a podobne.  

 

 Čo sa týka toho, čo za kartu dostanem, to som sa 

snažil už vysvetli ť, že ten rezident naozaj za to nie čo 

získa. Pretože napríklad v Prahe, kde zaviedli rezi dentské 

parkovanie niekto napísal na internet, že o 10 % sa  mi 

zlepšila tá šanca, že si nájdem parkovacie miesto. Akože 

ľahšie si ho nájdem. Neznamená, že ho vždy nájdem, ž e ho 

nájdem dostato čne rýchlo, ale to zlepšenie nepochybne 

nastane.  

 

 Záchytné parkovanie, peniaze ktoré máme ur čené, 

chceme použi ť na projekty; to je odpove ď pre pani 

poslanky ňu Tvrdú. Na projekty vytypovania záchytných 

parkovísk. Vy ste sa pýtali na tie peniaze; výstupo m tohto 

roku by mali by ť projekty, analýza miest, to znamená 

interné a externé práce, ktoré smerujú k tomu, aby sme 

vedeli poveda ť, kde tie záchytné parkoviská vieme 

vybudova ť a ako s nimi budeme postupova ť.   
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 Čo sa týka majite ľov garáží, nejako ich 

nešpecifikujeme. Čiže garážnik je pre nás rezident. Takto 

to poviem; hovoríme o zásadách.  

 

 Ak schválime zásady, tak ako je návrh, v dopravnej  

politike sme sa zaoberali aj otázkami garáží, v zás adách 

zatia ľ nie. Čiže v zásade hovoríme, že aj tento obyvate ľ 

má nárok na rezidentskú kartu. Inými slovami minimá lne na 

zľavu, ke ď pôjde do iných mestských častí a bude tam 

parkova ť, kde sa bude plati ť. Tá z ľava bude na neho 

plati ť, ak si zaplatí rezidentskú kartu, hoci on sám to 

svoje vlastné auto bude parkova ť v garáži. 

 Čiže v tomto zatia ľ nerobíme rozdiel a myslím si, že 

je to tak správne.  

 

 Čo sa týka prevádzkovate ľov, pán poslanec Hr čka 

povedal a myslím, že to povedal aj pán poslanec Uhl er. V 

tejto chvíli mestské časti ako keby mali ambíciu, že ten 

systém budú prevádzkova ť sami. Aj ja som presved čený, že 

skôr či neskôr sa ten systém dá dokopy a bude ma ť 

spolo čného prevádzkovate ľa, pretože to považujeme za 

efektívnejšie. Ak to z toho návrhu v tejto chvíli a ko 

zásada vypustíme, bude to len znak toho, že sa o to m treba 

vážne rozpráva ť. A budeme to robi ť s tými mestskými 

časťami, ktoré sa do systému zapoja. 

 

 Čo sa týka elektronickej karty, a podobne, o tom sme  

diskutovali, ale nebola to vä čšinová podpora členov  

komisie. Finan čný model budeme predklada ť v horizonte 

dvoch mesiacov, ke ď budeme ukazova ť tie realiza čné kroky, 

na ktorých budeme pracova ť so starostami.  
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 Pán poslanec Šindler na toto upozornil už skôr pri  

tom prerokovaní. My s tým po čítame, bola to požiadavka aj 

tej odbornej komisie.  

 Čiže dávam len konkrétne odpovede. 

 

 Chcem poveda ť a sumarizova ť diskusiu z h ľadiska 

návrhov.  

 

 Návrh pána poslanca Pilinského, aby sme vypustili 

Raču ako záchytné parkovisko, akceptujem autoremedúrou . 

  

 Bol predložený návrh pani poslankyne Tvrdej na 

vyhradené parkovanie, ktorým si osvojila návrh pána  

starostu Šramka; pre m ňa je to akceptovate ľne rovnako ako 

všetky návrhy, ktoré predložil pán poslanec Uhler. S tým, 

že neviem ako ste, pán poslanec, uzavreli tú otázku  

textácie, toho návrhu pod bodom 4.b), teda či tam je 

rezident alebo trvalý pobyt, pretože to ste nakonie c 

neupres ňovali, ale predpokladám že ste to urobili v 

písomnom znení. Čiže len chcem; 

 (Poznámka.)  

 Dali ste tam rezidenta, dobre. 

 Čiže ste akceptovali to, čo zaznelo. 

 

 Z mojej strany je to všetko ako predkladate ľa.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá chce reagova ť v rámci faktickej 

poznámka.  

 Nech sa pá či. 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne.  
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 Pán primátor, ja by som potrebovala vedie ť konkrétne 

tie projekty, na ktoré miesta, na ktoré parkovacie miesta, 

ktoré záchytné parkoviská kde sa pripravujú. A v pr ípade, 

že mi to neviete odpoveda ť, budem to rieši ť v 

interpeláciách.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa vám pá či; čiže odporú čam v interpelácii. 

 Pracujeme na tom, ale máme len nie čo vytypované, to 

čo sme uviedli do materiálu. Tie ostatné veci sú ešt e pred 

nami. Čiže vám to odpovieme v odpovedi na vašu 

interpeláciu.  

 

 Ke ďže sme uzavreli aj závere čné slovo, teraz bude ma ť 

prácu návrhová komisia; dávam slovo pani predsední čke, 

nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhovej komisii prišli písomne dva návrhy na zme nu 

textu v materiáli.  

 Prvý návrh bol návrh na zmenu textu v materiáli, 

ktorý predložil pán poslanec Uhler aj ústne, aj v p ísomnej 

forme všetkým poslancom, takže budeme hlasova ť o návrhu na 

zmenu textu v materiáli ním predloženom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, návrh pána poslanca Uhlera má 5 častí.  

 On ho predložil ako jeden celok, ale môžme samozre jme 

rozhodova ť aj o jednotlivých častiach; ak si myslíte že 

áno. Nikto to nepožadoval. 

 

 Čiže, pán poslanec Uhler, neviem ako ste chceli da ť 

hlasova ť o tých návrhoch, či jednotlivo alebo spolo čne?  

 (Poznámka: En bloc.) 

 Tak prosím, keby návrhová komisia upresnila to 4.b ) 

pretože to bolo citlivé a pán poslanec to zmenil.  

 Čiže to čo dostali poslanci sa líši v časti 4.b).  

 To by som prosil pre číta ť explicitne ešte raz.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 "Celodenné parkovanie spravidla v čase od 8.00 do 

18.00 hod. (menej vy ťaženejšie miesta), poplatok s 50 % 

zľavou pre rezidentov, platba cez SMS, lístok, termin ál".   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže namiesto "so z ľavou pre vodi čov s trvalým 

pobytom v Bratislave" je tam "pre rezidentov". 

 Vzh ľadom na to vysvetlenie vo vz ťahu k tým garážam si 

myslím, že je to akceptovate ľné. 

 Otázka je, hlasujeme o návrhu ako celku.  

 Teda o pozme ňujúcom návrhu v piatich bodoch, ktoré 

predložil pán poslanec. 

 Pán poslanec Šov čík k tomu chce nejakú faktickú, 

procedurálnu; nech sa pá či. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:   

 Pán primátor, ja vás chcem poprosi ť, keby ste ešte 

raz povedali, čo ste si vy osvojili autoremedúrou, aby to 

bolo jasné oproti pôvodnému návrhu.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som povedal, že autoremedúrou iba návrh poslanc a 

Pilinského na vypustenie slov "Ra ča - Púchovská cesta pre 

záchytné parkoviská". Ni č iné. 

 

 A sumarizoval som, že bol návrh pani poslankyne 

Tvrdej a pána poslanca Uhlera; s oboma týmito návrh mi ako 

predkladate ľ súhlasím. A myslím, že je korektné vo či vám 

poveda ť, aby ste o nich mohli rozhodnú ť hlasovaním. To ľko. 

 Ešte raz zopakujem: 

 Čiže opä ť je tu návrhová komisia; pani predsední čka, 

prosím, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ja chcem poveda ť, že návrhová komisia to presne takto  

pochopila. A pýtala sa aj pána poslanca Uhlera, či en bloc 

budeme o tom hlasova ť a povedal, že áno. Preto som dala en 

bloc o tom, ale teraz ešte raz sme pre čítali bod 4.b). 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Čiže hlasujeme o celom návrhu pána poslanca Uhlera v  

tých častiach, ktoré boli predložené. S úpravou bodu 4.b) , 

ako ju pre čítala návrhová komisia.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ť hlasovalo za, nikto proti, osem sa zdržalo, 

jeden nehlasoval. 

 Prijali sme pozme ňujúci návrh pána poslanca Uhlera. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Druhý návrh bol návrh na zmenu textu v materiáli p ani 

poslankyne Tvrdej, ktorý znel:  

 bod 4 - zavedením rezidentského parkovania dôjde 

postupne k zrušeniu vyhradeného parkovania mimo Z ŤP, taxi 

a vozidiel diplomatických zborov po posúdení objekt ívnych 

skuto čností parkovacích kapacít na základe uznesenia MZ 

príslušnej M Č. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže budú tam celé slová; miestneho zastupite ľstva 

príslušnej mestskej časti, aby ten text bol slušný a 

čitate ľný aj pre tých, ktorí ho budú číta ť prvýkrát.  

 O tomto návrhu pani poslankyne Tvrdej dávam hlasov ať. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali aj tento pozme ňujúci 

návrh. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie   

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu uzne-

senia v bodoch A, B a C. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Budeme hlasova ť jednotlivo, lebo taká bola požiadavka 

poslancov. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ahá, pardon, áno, pardon, osobitne. Taká bola 

požiadavka. 

 Čiže ideme hlasova ť o návrhu uznesenia v bode A, 

schva ľuje Základné pravidlá parkovacej politiky hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

            primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Samozrejme, v tom znení, ako sme ho upravili s tým i 

pozmeňujúcimi návrhmi. 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode A. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa hlasovania 

zdržali. Ďakujem pekne.  

 Pani predsední čka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v časti B. berie 

na vedomie materiál Dopravná politika parkovania. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, hlasujeme o tom, že berieme na vedomie 

Dopravnú politiku parkovania; ten ve ľký dokument, ktorý 

bol predložený. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťtri za, dvaja proti, trinásti sa zdržali, 

dvaja nehlasovali.  

 Zobrali sme na vedomie tento dokument. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia v bode C: 
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 poveruje primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava, bod 1. a 2, tak ako je písomn e 

uvedené v materiáli. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode C. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, dvaja sa zdržali a 

jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali a rozhodli o všetkých 

častiach uznesenia k bodu parkovacia politika. 

 

 Povedal by som, že ešte pred mesiacom by som nebol  

veril, že to takto dopadne.  

 Ale musím po ďakova ť všetkým vám, ktoré ste sa 

podie ľali na prácach spojených s finalizáciou toho 

dokumentu, pretože si myslím, že sme urobili naozaj  ve ľký 

krok, za ktorý vám ve ľmi pekne ďakujem.  

 

 Máme 15.42 h a o 16.00 h je priestor pre vystúpeni a 

občanov.  

 Otváram rokovanie o bode 61. 

 

 

BOD 61:  

Náhradné projekty v rámci opera čného programu Doprava, 4. 

prioritná os.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Materiál uvediem relatívne stru čne. Dostali sme 

žiados ť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja na to, aby sme predložili náhradné projekty  do 

opera čného programu Doprava, 4. prioritná os, ktorá sa 

volá Infraštruktúra integrovaných dopravných systém ov. Pán 

minister Po čiatek vo svojom liste vychádzal z toho, že v 

opera čnom programe budú finan čné prostriedky, ktoré je 

možné využi ť na náhradné projekty a žiadal mesto, aby 

takéto náhradné projekty predložilo.  

 

 

 Mesto vytypovalo náhradné projekty, ktoré sú spoje né 

s nákupom vozidiel, konkrétne elektri čkovej a trolej-

busovej dráhy s tým, že sme situovali obstarávanie alebo 

prípravu tohto projektu na Dopravný podnik, ktorý m á na to 

podstatne lepšie kapacity ako má mesto, aj z h ľadiska 

narábania s da ňou z pridanej hodnoty je táto cesta 

výhodnejšia. Preto sme za čali tie prípravné práce vies ť 

týmto smerom a navrhujeme, aby ste v uznesení podpo rili 

túto líniu nášho rozmýš ľania. 

 

 Čo sa týka dopravnej infraštruktúry je tu návrh na 

modernizáciu Dúbravskej radiály, ktorá je v zložito m stave 

a mesto samo nemá finan čné prostriedky na opravu a 

modernizáciu tejto trate. Je to ve ľmi potrebné, pretože 

inak môžeme skon či ť tak, ako sme skon čili na Hlavnej 

stanici. 

 

 Rovnako navrhujeme realizáciu trolejbusovej trate 

Patrónka - Obchodné centrum Lama č. 
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 A čo sa týka nosného systému, tam v tejto chvíli je 

celkom jasné, že z opera čného programu Doprava bude možné 

podpori ť aj vzh ľadom na pozitívne stanovisko odborného 

poradcu JASPERS, aj Ministerstva dopravy, aj Európs kej 

komisie budovanie nosného systému v časti Šafárikovo - 

Bosákova, že ten projekt o ktorom sme zvažovali či sa nám 

ho podarí vlastne upravi ť do takej podoby aby mohol by ť 

realizovaný, je na dobrej ceste k tomu, aby bol pod porený 

a mohol by ť uskuto čnený do konca roku 2015.  

 

 A tu sa navrhuje, aby sme preverili druhú časť tohto 

projektu, teda pokra čovanie z Bosákovej na Janíkov dvor 

formou tzv. etapovitého financovania. Ja by som slo vá 

"bridge financing" si chcel v tom uznesení nahradi ť 

slovenskou formou "etapovité financovanie", aby bol o 

každému jasné, čo sa vlastne myslí. Myslí sa to, že sa 

začne v jednom programovacom období t.j. 2007 - 2013 a  

pokra čuje sa 2014 - 2020.  

 

 Je to nie celkom obvyklá procedúra, obvykle Európs ka 

komisia požaduje, aby sa projekt ukon čil a zrealizoval do 

takej podoby že je funk čný do konca programového obdobia. 

Sú výnimky, práve sa to nazýva etapovité financovan ie a na 

náš dopravný systém sa to hodí.  

 

 Čiže navrhujem, aby sme preskúmali túto možnos ť čo sa 

dá zaplati ť z tohto programovacieho obdobia a čo budeme 

musie ť necha ť na obdobie 14-20, aby sme v prácach mohli 

pokra čova ť v časti Bosákova - Janíkov dvor, teda v druhej 

časti prvej etapy.  
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 Toto je návrh uznesenia. Tie jednotlivé projekty a  

podklady k ním máte uvedené v materiáli.  

 Dám skôr priestor pre vás, aby ste sa k tým 

materiálom vyjadrili, prípadne položili otázky, pok ia ľ by 

nie čo nebolo jasné.  

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu 61. 

 Pán poslanec Nesrovnal sa hlási. 

 

 

JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Chcel by som sa krátko vyjadri ť aj k 

stanovisku finan čnej komisie k tomuto materiálu, pretože 

my sme ho v čase, ke ď sme rokovali o ňom, hovorili, 

nepodporili, pretože v nás vyvolala obavy, predovše tkým tá 

situácia, že nezostane dostatok vo ľných prostriedkov na 

realizáciu toho čo ste aj vy teraz sám uviedli, že sa 

realizova ť bude.  

 

 Medzitým sme ale tiež obdržali informáciu o tom, ž e 

napríklad Filiálka sa podarila vysú ťaži ť za polovi čnú 

cenu, to znamená, že v tom balíku opera čnom zostáva 

dostatok prostriedkov aj na iné programy, ktoré sú 

dôležité pre rozvoj regiónov, a to je teda ten rozv oj tej 

regionálnej integrovanej dopravy. 

 

 Takže to naše pôvodné zamietavé alebo ten názor tý mto 

reviduje, v podstate alebo aj ten môj.  

 

 Chcem iba upozorni ť na to, že prestali nám jazdi ť 

elektri čky na Hlavnú stanicu, je zatvorený tunel kde 

nejazdia elektri čky a z tých vašich projektov navrhujete 
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revitalizova ť iba Dúbravskú radiálu a mali by sa potom 

kupova ť nové elektri čky.  

 

 Pripomínam na to a prenechávam to vašej úvahe, ale  

predpokladám že aj iné elektri čkové trate v Bratislave, aj 

iné miesta zasluhujú revitalizáciu tak, aby sa nám 

nestalo, že ke ď kúpime nové elektri čky tak do 10 rokov 

nebudú ma ť po čom jazdi ť. Predpokladám, že sa tým budete 

zaobera ť a eventuálne z toho zásobníku, resp. z tých 

peňazí uvo ľníte peniaze aj na rekonštrukciu iných tratí.  

 

 Druhá vec, ktorá s tým súvisí, že v Bratislave sú 

tisíc milimetrové rozbory a plánuje sa na 1400-vku.  A vy 

chcete nakúpi ť tisíckové elektri čky.  

 

 Tak to sa tiež pýtam, ako tento nákup korešponduje  s 

tým strategickým plánovaním premeni ť tie ko ľaje na 1400-

vku? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalší prihlásený?  

 Ke ďže ďalší prihlásení nie sú, ja chcem ve ľmi pekne 

poďakova ť pánovi poslancovi Nesrovnalovi ako predsedovi 

komisie, že vlastne vysvetlil ako došlo k tomu stan ovisku 

komisie, ktorá k tomu dala pôvodne negatívne stanov isko.  

 

 My všetci čakáme na 30. september, kedy má by ť 

zverejnená štúdia uskuto čnite ľnosti, ktorá by mala defini-

tívne zo strany ministerstva a odborníkov potvrdi ť opráv-
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nenos ť tých jednotlivých projektov, aby boli zaradené do 

tohto programu a financované. Takže to len po ďakovanie vo 

vz ťahu k vám. 

 

 Čo sa týka rozchodu, program zmeny rozchodu z 1000 m m 

na 1435 sa odhadoval asi na 100 miliónov Eur; také 

orienta čné číslo. Hoci je pravda, že zhruba 60 % našich 

tratí z h ľadiska podvalov, to je ten podklad pod ko ľaj, je 

pripravený na to, aby sa to ľahko dalo urobi ť, ale stojí 

to peniaze. Fyzicky niekto musí prís ť, premontova ť tie 

koľajnice, potom na ne da ť vozidlá normálneho rozchodu. 

 Čiže tento program nebol rozhodnutý. 

 

 My to máme pripravené, my to stále máme v zálohe, že 

možno raz, ale nevieme to proste poveda ť, že áno, ideme do 

toho, lebo tých 100 miliónov nám teda chýba.  

 

 Takže obávam sa, že nie je tak blízko tá situácia,  

kedy by sme prechádzali na normálny rozchod a mohli  

poveda ť, že už je to zajtra, nebudeme kupova ť 1000 mm 

vozidlá.  

 

 My ich kupujeme na sú časnú infraštruktúru, ktorú 

naozaj budeme musie ť do lepšieho stavu; to máte plnú 

pravdu. Pretože ke ď tu chodila tá moderná elektri čka od 

výrobcu Bombadiér ako taká promo pre tohto výrobcu,  ktorý 

sa pravdepodobne bude uchádza ť v tom tendri na Dopravnom 

podniku ako množstvo iných spolo čností, zistili, že ten 

kontakt s tou našou ko ľajnicou bol problematický v 

niektorých úsekoch. A napríklad na Dúbravskú radiál u sa 

vôbec tá elektri čka na Karloveskú nedostala, pretože tam 
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tie problémy s ko ľajnicou boli ešte omnoho vä čšie ako v 

Ružinove a v Ra či. 

 

 Čiže z tohto poh ľadu nám aj odborníci zvonku 

priniesli otázky, na ktoré budeme musie ť odpoveda ť. A 

vlastne uvažova ť podobne ako ste to povedali vy, aké 

ďalšie projekty pripravíme.  

 

 

 Asi najvážnejšia otázka z toho čo ste povedali je pre 

mňa Hlavná stanica.  

 

 Hlavná stanica je symbol, pokia ľ tam nechodí 

elektri čka, je to ve ľmi nepríjemné. Ja po čkám na to 

rokovanie, ktoré budeme ma ť o Predstani čnom námestí a o 

tom čo sa toho týka, ale pripúš ťam, že mesto pracovne 

zvažuje aj možnos ť opravy elektri čkovej trate na stanicu v 

povrchovom variante, aj s pomocou európskych pe ňazí. Ke ď 

by sme mali ten návrh ur čite s ním prídeme do 

zastupite ľstva, lebo to nemôžme urobi ť bez vášho súhlasu. 

Ale pracovne to zvažujeme. Len nechceme zase ohrozi ť 

projekt Predstani čné námestie. 

 

 Čiže je to ve ľmi citlivá vec a ja budem o tom 

konzultova ť s vami či na finan čnej alebo na dopravnej 

komisii, lebo tú vec treba dôkladne posúdi ť.  

 To ľko ako vysvetlenie pre pána poslanca.  

 

 Ke ďže sa nikto k bodu 61 ďalší neprihlásil, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 A dám slovo návrhovej komisii. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:     

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení tak, ako 

je navrhnuté v časti A. a B. spolo čne, ako to uviedla 

teraz návrhová komisia. 

 Prezentujte sa a  hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťosem hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

61, za čo vám ve ľmi pekne ďakujem.  

 Otváram teraz rokovanie o bode 62. 

 

 

 

BOD 62:  

Územný generel dopravy.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tu by som chcel požiada ť pána hlavného dopravného 

inžiniera, keby ten materiál predložil z jeho poh ľadu; ja 

ho prípadne doplním v tom úvodnom slove, pretože so m ho 
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žiadal, aby reagoval na tie pripomienky, ktoré sa o bjavili 

v mestskej rade, v jednotlivých poslaneckých kluboc h. Čiže 

predpokladám, že pán dopravný inžinier má pripraven é aj 

odpovede na vaše prípadné otázky, ktoré by mohli za znie ť 

už v úvodnom slove. Takže pán inžinier, máte slovo;  nech 

sa pá či. 

 

 

Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 

 Ďakujem, pán primátor. Dámy a páni, územný generel 

dopravy má už svoju históriu v tomto volebnom obdob í. Máme 

jedno neúspešné verejné obstarávanie za sebou, ale bolo 

vlastne limitované práve problémom, ktorý sme vlast ne 

diskutovali so Slovenskou komorou stavebných inžini erov 

ako profesijnej organizácie stavebných a dopravných  

inžinierov ako nastavi ť druhýkrát generel dopravy tak, aby 

bol v podstate akceptovaný pre trh na Slovensku. 

 

 

 Druhá vec bol ten problém, že rozpo čet sa nám znížil.  

 Pôvodne sme navrhovali 850.000, bol vlastne 400 

tisícový, a ve ľa veci sme do toho nedostali.  

 

 Otázka dopravnej komisie, pre čo sme navýšili 

rozpo čet, vychádza práve z bodu 3, ktorý je vlastne na 

plátne. Ide o doplnenie prieskumov. Dopravné priesk umy 

budú vlastne v tomto návrhu úplne komplexné. Bolo t o 

rokované aj s Ministerstvom dopravy, kde vlastne sa  

odporú čalo na základe rokovaní s inými mestami v Strednej 

Európe ako oni tvorili územný generel dopravy. 
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 A jednozna čne dlhodobý prieskum, ako jedna z 

najdrahších finan čných častí tohto územného generelu 

dopravy je nevyhnutný na to, aby sme mali kvalitné 

výsledky, či už analýzy sú časného stavu a z nej potom 

vôbec prognostickú časť. 

 

 Pre zaujímavos ť, prognostická časť územného generelu 

dopravy sa bude zaobera ť plus 30 rokov od sú časného stavu 

v 5 a 10 ro čných intervaloch vyhodnocovania dopravného 

stavu, stavu infraštruktúry, obsluhy územia, komple t aj s 

finan čnými nárokmi etapizácie.  

 

 

 Druhá výhrada, ktorá bola priamo zo Slovenskej kom ory 

stavebných inžinierov bola ve ľkos ť anketového dopravného 

prieskumu, ktorý sme minimalizovali v pôvodnom návr hu len 

na 2 %, v sú časnosti ho navrhujeme vo ve ľkosti 10 % ako 

minimálna vzorka.    

 

 Prieskum mestskej hromadnej dopravy je ve ľmi 

dôležitý, pretože pamätáme si, že sme tuná mali a 

schva ľovali sme plán dopravnej obslúžnosti mestskej 

hromadnej dopravy, ktorý taktiež vo verejnom obstar ávaní 

neuspel práve z dôvodu dopravného prieskumu. 

 

 Pri rokovaní s Ministerstvom dopravy tým, že budem e 

rieši ť v prognostickej časti komplexne celú integrovanú 

verejnú hromadnú dopravu ako základnú zásadu rozvoj a 

územia mesta Bratislavy, odporu čilo nám Ministerstvo 

dopravy, aby sme do územného generelu dali kompletn ý 

širokorozsiahly prieskum mestskej hromadnej dopravy .  
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 Na základe tohto modelovanie sú časného stavu a z neho 

vyplývajúca prognostická časť bude ove ľa viacej obohatená 

v rôznych scenároch a modelových situáciách.  

 

 To najdôležitejšie; taktiež mestské zastupite ľstvo 

takto pred rokom v septembri schválilo strategický rozvoj 

integrovanej ko ľajovej dopravy, ktoré malo by ť pôvodne  

financované už z opera čného programu Doprava. A ako 

odborný poradca ministerstva aj samotné  ministerst vo nám 

odporu čilo, aby sme ho vlastne dali a zapracovali priamo 

do územného generelu dopravy.  

 

 Čiže finan čné vyjadrenie návrhu rozpo čtu a jeho 

navýšenia máte taktiež na pláne a všetko bolo prero kované 

s Ministerstvom dopravy.  

 

 Tento projekt bude kompletne financovaný z opera čného 

programu Doprava zo 4. prioritnej osi, kde taktiež v 

dôvodovej správe máte napísané, že financovanie bud e 85 % 

Európska únia, 10 % štátny rozpo čet, 5 % mesto. Čiže aj 

pôvodný návrh, ktorý bol ve ľmi konzervatívny a úzko spätý 

s definovaným pôvodným rozpo čtom 400.000 Eur mesto zaplatí 

75.000. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Vážené poslankyne a poslanci, chcem vás požiada ť o 

podporu tohto materiálu, ktorý sa uchádza tiež o pe niaze z 

opera čného programu Ministerstva dopravy s tým, že ten 

podklad, ktorý by mal by ť výstupom tejto práce, by mal nám 
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poslúži ť na to, aby sme sa efektívne uchádzali o finan čné 

prostriedky z opera čných programov v rokoch  14-20. Teda v 

tom budúcom programovacom období. 

 

 Odborný poradca Ministerstva dopravy JASPERS nám 

povedal, že pokia ľ mesto nebude ma ť spracovaný nejaký 

komplexný dokument, ktorý dáva víziu dopravy, ťažko sa 

budú jednotlivé požiadavky na infraštruktúru, na 

modernizáciu, na podobné projekty, ťažko sa im to bude 

hodnoti ť, pretože nebudú si to vedie ť da ť do nejakého 

rozvojového konceptu.  

 

 Ide im o to, akým smerom sa má rozvíja ť mesto. Čiže 

žiadajú nás aj o istý urbanistický koncept.  

 

 Ten my pripravujeme v zmysle prípravy nového územn ého 

plánu; to čo ste nás zaviazali v polovici minulého roku. A 

nadväzne na to tento projekt, ktorý keby sa podaril o 

financova ť z európskych zdrojov, bolo by to pre nás 

prínosom, pretože mnohé zameškané veci najmä v obla sti 

dopravných prieskumov by sme dobehli a mali by sme 

konkrétne reálne dáta, na ktorých sa naozaj dá post avi ť 

prognóza na tých najbližších 30 rokov, ako to poved al pán 

hlavný dopravný inžinier.  

 To ľko ešte na doplnenie úvodného slova.  

 

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvá sa do nej hlási pani hlavná architektka. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Ja som sa k tomu všetkému pridala, pretože rozvoj 

dopravy je rozvoj mesta. Generel dopravy je podklad  pre 

nový územný plán. Nepotrebujeme ho zajtra, my ho 

potrebujeme hne ď. A už sa o teda natiahlo dos ť dlho, tak 

som rokovala nezávisle vlastne so spolo čnos ťou JASPERS. To 

sú všetko ľudia, ktorí vlastne mi vedeli poradi ť, ako sa 

ja viem dosta ť k nejakým urbanistickým konceptom, ktorý 

bude sprevádza ť to, čo Európska únia má financova ť. A 

teraz konkrétne poviem tú bridge financing, neviem ako ste 

to pán primátor; 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Etapovité financovanie.   

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem. Vlastne pokra čovanie Bosákova ulica - 

Janíkov dvor. 

 Si predstavme, že v Petržalke vlastne postavíme 

elektri čkovú tra ť bez toho, alebo trasu bez toho, aby sme 

vlastne na ňu napojili mesto.  

 My zoberieme, treba to nazva ť ako to je, zaberáme 

ur čitý priestor, ktorý sa vlastne tým, že nebol roky 

zastavaný a rezervovaný pre mestský dopravný systém , tá os 

pozd ĺž Chorvátskeho ramena, my vlastne keby sme za čali 

zabera ť ľuďom zele ň a môže to ma ť proste negatívny dopad 

pre obyvate ľov. 

 

 My musíme vlastne pripravi ť ten program spolo čne s 

tým, že toto územie zhodnotíme, že ho dostaviame, ž e ho 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

484  

skvalitníme, že vytvoríme nový kvalitnejší verejný 

priestor, zelený priestor, at ď.  

 

 Kam smerujem? 

 Smerujem k tomu, že to, čo vlastne sa dosiahlo, že sa 

bude hradi ť územný generel dopravy z opera čného programu, 

ruka v ruke sme si vydobyli, že sa z tohto programu  

takisto bude hradi ť urbanisticko-architektonická štúdia 

pozd ĺž osi Bosákova - Janíkov dvor; presne to čo potrebu-

jeme. Ako sa na túto os napojí mesto. 

 

 Ak si spomínate, ja som vám tu kedysi dávnejšie 

premietala, že ako vyzerá mesto okolo kvalitnej 

elektri čkovej dopravy v zahrani čí. Takže o tomto tu 

hovoríme. 

 

 Takže ja by som z mojej pozície rozvoja mesta, z 

pozície rozvoja urbanizmu, ktorý je neoddelite ľný a súvisí 

s rozvojom dopravy vlastne vás požiadala o podporu tohto. 

Lebo ke ď vypadne z tohto zväzku generel dopravy, tak padne 

aj tá štúdia vlastne Bosákova - Janíkov dvor. Ďakujem 

pekne.    

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.   

 

 Ke ďže sa po pani hlavnej architektke už nikto 

neprihlásil, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 Dávam slovo návrhovej komisii.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predkladate ľom písomne predložené v bodoch A a B. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu uznesen ia 

k tomuto bodu; nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri z nich hlasovalo za, nikto proti, štyria 

sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie a 

uzatvorili rokovanie o bode 62.  

 

 

 Vzh ľadom na to, že je 16.00 h nasleduje ten bod 

programu, ktorý nazývame priestor pre obyvate ľov.  

 

 Chcem vás informova ť, že v rámci tohto bodu sa zatia ľ 

prihlásil iba jeden záujemca.  

 Opä ť je to pani Dorota Šimeková, ktorá vystúpila v 

tomto bode aj v čera.  

 Dnes nemusíme hlasova ť o tom či vystúpi alebo nie. 

Ona nám chce dopoveda ť to, čo nám v čera nestihla.  

 

 Čiže ja ude ľujem slovo pani Dorote Šimekovej.  

 A ke ď sa potom nikto neprihlási, tak skrátime tú 30 

minútovú pol hodinu, ktorú máme rezervovanú pre ob čanov. 
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 Po čítam s nejakou popolud ňajšou prestávkou, ale to by 

som rád urobil až po tých dopravných bodoch.  

 Takže dávam teraz slovo pre pani Dorotu Šimekovú. 

 Opä ť je to 3 minúty, takže musíte sa snaži ť zmesti ť 

do toho času, ktorý máte vyhradený.    

 

OBČIANKA: Dorota  Š i m e k o v á 

 Už som si to radšej napísala. Sú to teraz moje slo vá, 

už to nebudú paragrafy a tieto veci.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pani Šimeková.  

 

 

OBČIANKA: Dorota  Š i m e k o v á  

 Je to dovetok vlastne k v čerajšiemu môjmu vystúpeniu. 

 V čera som sa nedostala k motivácii mojej ob čianskej 

iniciatívy; volá sa: Vrá ťme dôstojnos ť Sadu Janka Krá ľa. 

Áno, k ľúčové slovo je v tomto názve "dôstojnos ť".  

 

 Tento prípad erotického salónu, ktorý sa nachádza už 

od roku 1994 v najstaršom historickom verejnom park u v 

Strednej Európe a našej národnej kultúrnej pamiatky  len 

symbolizuje, ako sa stráca dôstojnos ť nášho života vôbec. 

 

  Tieto tzv. závadné či nežiaduce prevádzky ni čia 

dôstojnos ť a ohrozujú existenciu dvoch základných 

inštitúcií nášho života, ktoré nevymyslel ani nezal ožil 

človek, ale pochádzajú priamo z neba. Ide pravdaže o  

manželstvo muža a ženy a o trojgenera čnú rodinu, ktoré sú 
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pôvodne úplne bytostne a prirodzene spojené s tým 

najvyšším princípom dobra. Nazvite si ho každý aleb o každá 

podľa toho vlastného presved čenia.  

 

 Trojgenera čná rodina je našim základným životným 

prostredím. Tam sa rodíme všetci bez rozdielu polit ickej, 

rasovej, národnostnej či náboženskej príslušnosti. Ke ď si 

ju nebudeme chráni ť a prijíma ť všetky zákonné normy a 

opatrenia s oh ľadom na ňu, vydávame ju napospas 

inštitúciám a organizáciám, ktoré sú riadené opa čným 

princípom. Princípom egocentrickej chamtivosti a zn euží-

vania na všetkých rovinách. 

 

 Potom sa v nej, tejto rodine, nebudú rodi ť tie božie 

deti ale tie známe gorily, ktoré sa navzájom požier ajú a 

premie ňajú našu drahú mati čku Zem na planétu opíc.  

 

 Ďakujem vám za pozornos ť a želám úspech ďalšiemu 

vášmu rokovaniu.  

 Ve ďte ho, prosím, dnes i po všetky razy s oh ľadom na 

obidve, na túto trojgenera čnú rodinu aj mati čku Zem. 

Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pani Šimekovej za jej vystúpenie. 

 

 Na jej vystúpenie chcú reagova ť dvaja poslanci, dávam 

vám slovo. 

 Pán poslanec Muránsky. 
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Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ: 

 Ja som ve ľmi rád, že ste prišli aj dneska. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vy už nemôžte reagova ť, ale môžete po čúva ť.  

 

 

Michal  M u r á n s k ý, poslanec MsZ: 

 Ja som ve ľmi rád, že ste prišli aj dneska, pretože 

včera som naozaj ležal chorý. Bol som presved čený o tom, 

že na zastupite ľstvo ani neprídem. Ale ste ma tak nejako 

pozitívne vybudili, že naozaj som nemohol v čera na to 

reagova ť. Tak som prišiel na zastupite ľstvo, aj ke ď sa 

necítim celkom dobre. A hovorím, že tak ako ste pov edali, 

že ja som Bratislav čan celý život a doteraz som o 

existencii tohto erotického salónu ani nevedel, nie  to 

ešte po čul na neho nejaké s ťažností. Čiže, a to je teda 

jeden argument, pre čo si hovorím, že teda asi robia nie čo 

správne a mali by teda tam zosta ť. 

 

 A druhá vec je taká, že teda ako z povahy toho, že  

som liberál a podporujem slobodu si myslím, že naoz aj 

sloboda podnikania a sloboda vyznania nielen toho 

náboženského (gong), ale aj toho osobného presved čenia by 

mala zosta ť zachovaná.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Nesrovnal, faktická poznámka.  
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JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Ja chcem po ďakova ť pani Šimekovej za to, že 

upozornila na tento problém. Myslím, že tu máme ve ľmi 

kvalitného diskutéra vo vašej osobe, pán primátor, vy ste 

boli starosta Petržalky, ur čite by ste vedeli poveda ť, čo 

ste všetko podnikli proti tomuto no čnému podniku. 

 

 Ale v tej súvislosti chcem upozorni ť alebo informova ť 

kolegyne a kolegov o podobnom zariadení, ktoré máme  my v 

Ružinove. Ide o no čný podnik, použijem to slovo "bodrel" 

na Jela či čovej ulici, ktorý je 200 metrov od základnej 

školy, ktorý je uprostred obytnej zóny a ktorý niko mu 

nevadí. Zrejme pod ľa pána Muránskeho to robia "dobre", v 

úvodzovkách, ke ďže nerušia okolie. Ale nemyslím si, že tu 

platí sloboda podnikania. Tu by mali plati ť asi ur čité 

pravidlá. A tie pravidlá evidentne neplatia. 

 

 A máme tu starostu bývalého, aj budúceho, teda aj 

súčasného, tak ja dúfam, že sa tohto problému ujmu a z ačnú 

ho rieši ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K tomu len poznámka:  

 Pustili sme sa do istej rozpravy, dám slovo pánovi  

poslancovi Pekárovi a starostovi mestskej časti; nech sa 

páči, pán starosta.  

 Prosím slovo pre pána Pekára, ktorý sa prihlásil d o 

diskusie. 
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Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo, pán primátor. So slobodou je 

spojená aj zodpovednos ť. Ak sa pamätáte, a aj pán 

Nesrovnal je člen mestskej rady, kedy sme hovorili, nie 

viacerí poslanci, nie všetci ale viacerí poslanci, a ja 

som bol jeden z prvých, ktorí sme rozoberali nový z ákon, 

aj o hazardných hrách, a vyzvali sme pána primátora  aby 

konal, aby zabezpe čil práve ochranu detí a v okruhu 

základných materských škôl nepovo ľoval, ako obec v tomto 

prípade takýto typ zariadení. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja len kratu čko zareagujem. V čera to povedala pani 

Šimeková, riešenie tohto problému, také nejaké 

komplexnejšie, si vyžaduje legislatívnu zmenu. Ona včera 

citovala predpisy, ktoré by bolo treba zmeni ť. My sme v 

Petržalke, ke ď sme sa týmto problémom zaoberali, robil 

skôr také obmedzujúce opatrenia. Vy ste to nazna čili, pán 

poslanec, že zabránenie vjazdu a rôzne také kroky, aby sme 

akoby toho prevádzkovate ľa presved čili o tom, že nie je 

tam žiaduci.  

 A bol vtedy koncept ktorý predkladal pán poslanec 

Kríž, aby mesto odkúpilo erotický salón, teda tú bu dovu a 

umožnilo prevádzkova ť túto činnos ť niekde inde v 

odľahlejšej časti.  

 

 Žia ľ, k naplneniu tohto zámeru neprišlo.  
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 Na strane mesta z h ľadiska finan čného hoci boli 

peniaze, ale potom sa ukázalo kvôli kríze, že sa rý chlo 

minuli a nemali sme prostriedky. Ale nebola ani vô ľa na 

druhej strane, alebo nebolo to také jednoduché, že tu máš 

peniaze a rýchlo odí ť.  

 

 Čiže ten problém je ve ľmi zložitý.  

 Ja som rád, že pani Šimeková na ňho upozornila, 

vyžaduje si to diskusiu. Vy ste avizovali, že to ni e je 

len Sad Janka Krá ľa, ale že to je širšie v meste. Zrejme 

nás to čaká pri diskusiách o legislatívnych úpravách, čo 

môžme urobi ť pre to, aby okrem hazardu, ktorý už nejakým 

spôsobom obce regulova ť môžu, mohli regulova ť aj ďalšie 

časti prevádzok, ktoré majú možnos ť ohrozi ť mravnos ť a 

nejakým spôsobom zasiahnu ť do fungovania, normálneho 

fungovania v danej mestskej časti alebo v danom meste. 

 

 Čiže len taký dovetok k tomu, lebo myslím že si 

rozumieme v tomto. Ale momentálne nemáme na to dos ť 

nástrojov.    

 Pán poslanec Kor ček ešte chce faktickou poznámkou a 

potom by sme tú tému uzavreli a prešli spä ť k programu. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

JUDr. Tomáš  K o r č e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Som ve ľmi rád, že 

pani Šimeková prišla, konkrétne aj ja, aj pán posla nec 

Kríž sme sa zapojili do tejto iniciatívy. A chcem p oveda ť 

pánovi Muránskemu, že aj výsledkom tejto iniciatívy  a 

tlaku na toho prevádzkovate ľa toho erotického salónu je 

to, že vy možno neviete, že ten erotické salón tam už 
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dlhodobo funguje, pretože kedysi bol dos ť propagovaný, 

boli tam rôzne bilboardy, púta če, a aj pod vplyvom tejto 

iniciatívy, ten  prevádzkovate ľ toto odstránil. Ďakujem,. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Toto bola bodka za tou témou, ktorá bola otvorená 

obyvate ľkou nášho mesta pani Dorotou Šimekovou.  

 Uzatváram vystúpenia ob čanov, pretože ďalší 

záujemcovia o vystúpenie neboli. 

 

 Vraciame sa do nášho programu.  

 Ak dovolíte, skúsime ešte dotiahnu ť ten bod 63 a 64, 

potom urobíme prestávku a pustíme sa do ďalšej časti nášho 

rokovania. 

 

 

 

BOD 63:  

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 Bratislav y  

 Materiál predkladáme každý mesiac. 

 V tejto správe, ktorú vám predkladáme za tento 

mesiac, informujeme o stave príprav, zmeny stavby p red 

dokon čením, kde aplikujeme alebo máme podanú žiados ť na 

príslušné stavebné úrady z h ľadiska novej konštrukcie 
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Starého mosta, a to sú naše rozhodnutia niekde z ma rca 

tohto roku tu v zastupite ľstve, ktoré potom nami poverená 

spolo čnos ť METRO dostala vlastne do praktickej podoby z 

hľadiska projek čných návrhov a predloženia príslušných 

dokumentácií na stavebné úrady. Tie stavebné úrady sú tri, 

čiže nie je to také jednoduché. Je to mesto Petržalk a a 

Bratislavský samosprávny kraj. 

 

 Po druhé chcem poveda ť, že sme výrazne pokro čili v 

majetkových veciach, transformácia majetkových vz ťahov, 

ktoré boli uzavreté na spolo čnos ť METRO, na mesto, je 

takmer pred ukon čením. Čiže sme intenzívne pracovali aj v 

tejto časti, aby sme mohli zmeni ť stavebníka, ktorým bude 

mesto Bratislava.  

 

 A z h ľadiska prípravy sú ťaže na výber zhotovite ľa, 

ktorá je ve ľmi dôležitá preto, aby sa to celé všetko 

podarilo. Máme pripravené podklady, ktoré vznikli n a 

spolo čnosti METRO. Teraz ich bude posudzova ť mesto a po 

nadobudnutí alebo vydaní rozhodnutia o právoplatnos ti 

stavebného povolenie, resp. vydaní stavebného povol enia 

budeme môc ť otvori ť túto sú ťaž, ktorá je vlastne k ľúčová 

pre implementáciu. 

 

 Z h ľadiska stanovísk odborných orgánov spolo čnos ť 

JASPERS pri poslednom rokovaní povedala, že nemá vô bec 

pochybností o podpore tohto projektu.  

 

 To znamená, máme šancu získa ť peniaze. Ich, akoby ani 

nie obavy, ale dôraz z h ľadiska našej činnosti smeruje na 

to, aby sme dôsledne pristúpili k realizácii. O tom  sú 

tieto správy, čo všetko robíme. Tam sa skrývajú riziká 
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tohto projektu, napríklad že nevysú ťažime dodávate ľa na 

prvýkrát, že budú nejaké námietky že sa to celé bud e 

zdržova ť.  

 

 My veríme, že budeme úspešní a takýmto spôsobom te da 

pripravujeme všetky veci. 

 To ľko krátka informácia k bodu 63. 

 Všetko ostatné máte v písomnej správe. 

 

 Pýtam sa, či sa niekto chce vyjadri ť alebo opýta ť v 

rámci bodu 63? 

 Pokia ľ to tak nie je, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 Nech sa pá či, pani poslanky ňa. 

 

 

Členka návrhovej komisie Izabella  J é g h, poslanky ňa 

MsZ:    

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

bolo predložené písomne predkladate ľom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme vzali na vedomie informáciu o 

stave prípravy Nosného dopravného systému. 

 A prejdeme k bodu 64. 
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BOD 64:  

Analýza vedenia cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína .  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Priznám sa, že ten materiál by si zaslúžil širší ú vod 

ale ja ho nebudem robi ť, pretože o tej téme sa už dlhšie 

diskutuje.  

 Ďakujem pekne pánovi riadite ľovi METRA, aj ke ď sa 

nedostal k slovu. Bolo to len preto, že pripravili s pánom 

hlavným dopravným inžinierom kvalitný materiál.  

 

 Ku cyklotrase na Sihoti:  

 Chcem vás informova ť o tom, že sme zosumarizovali 

všetky podklady, ktoré mesto má k tomu, aby bolo mo žné na 

vašej úrovni rozhodnú ť o tom, ktorej trase, alebo ktorému 

vedeniu trasy dávame my ako mesto prednos ť.  

 

 Spracovali sme na požiadanie zastupite ľstva, na 

základe návrhu pána poslanca Len ča prostredníctvom 

Výskumného ústavu vodného hospodárstva odborné stan ovisko, 

ktorého záver je taký, že neodporú čajú vies ť trasu cez 

Siho ť, cez ostrov Siho ť. To je bod číslo jedna, ktorý 

potrebujem, alebo považujem za potrebné zvýrazni ť.  

 

 Po druhé, stanovisko Ministerstva životného 

prostredia:  

 Slovami pána ministra, ktoré aj verejne prezentova l, 

je negatívne vo vz ťahu ku prechodu cyklotrasy cez ostrov 

Siho ť. Pán minister životného prostredia Nagy v minulom 
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volebnom období mal k tomu iné stanovisko, iný vz ťah. Pán 

minister Žiga sa vyjadril tak, ako som povedal.  

 

 To sú skôr stanoviská, ktoré smerujú k tomu, aby s me 

cyklotrasu cez ostrov Siho ť neschválili. 

 

 Tie argumenty, ktoré zase hovoria o zložitosti 

budovania cyklotrasy mimo Sihote, majú skôr finan čnú 

podobu, preto sme vám predložili analýzu, ktorú rob ila 

Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, pretože ona 

objednávala projektanta, ktorý posúdil finan čné dopady 

budovania trasy v pomerne svahovitom teréne, najmä v tej 

prvej časti ke ď obchádzame ostrov. A zhodnotil samozrejme  

aj riziká z h ľadiska vlastníckych vz ťahov. Čiže každá tá 

alternatíva má svoje pre a proti.  

 

 Ak mám ja ako predkladate ľ poveda ť, že čo si myslím, 

že je v tejto chvíli priechodné, a čo by mohlo by ť to 

východisko, pre m ňa je dôležité, aby mestské 

zastupite ľstvo povedalo nejaké riešenie, pretože nás to 

ako výkonnú zložku povedie k tomu, že za čneme pripravova ť 

projekty, h ľadať financie, pretože to nebudú ľahké a 

jednoduché riešenia. Ale už budeme vedie ť, čo máme robi ť. 

 

 Ak by som ja mal hlasova ť, akože nemám takú právomoc, 

hlasoval by som za alternatívu vedenia cyklotrasy m imo 

Sihote.   

 

 Hovorím teraz svoj názor a neovplyv ňujem, prosím, 

vaše rozhodnutie.  

 Ur čite bude diskusia, vidím tu ve ľa prihlásených, 

poviete svoje názory, svoje stanoviská.  
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 A predpokladám, že na konci rozhodnete hlasovaním,  

aby ste nás usmernili ku konkrétnym praktickým krok om pre 

naplnenie rozhodnutia mestského zastupite ľstva.  

 

 Ideme, prosím, otvára ť diskusiu. 

 Ako prvá sa do nej hlási pani poslanky ňa Augustini č; 

nech sa pá či. 

 

 

Ing. Katarína  A u g u s t i n i č, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. My sme sa venovali ako klub SaS 

tejto problematike ve ľmi dôkladne a dôsledne. Ako klub sme 

sa boli pozrie ť priamo na Sihoti na bicykloch, a prešli 

sme si aj Devínsku cestu. A skonštatovali sme, že d nešný 

stav, ktorý je, nie je vyhovujúci tak ako pre cykli stov, 

ktorý, bohužia ľ, je si neviem predstavi ť, že by som s 

die ťaťom išla po Devínskej ceste do Devína, aj ke ď sme 

znížili rýchlos ť na 50 km za hodinu cez víkendy, čo zase 

nie je úplne vhodné pre vodi čov a teda viem, že sa s ťažujú 

na to.  

 

 Tak potom tu máme alternatívu 2, kde schva ľujeme 

vedenie cyklotrasy súbežne s Devínskou cestou, mimo  

ostrova Siho ť.  

 

 Tam sa v materiáli všetci môžeme do číta ť, že táto 

vedie po súkromných pozemkoch a dnes nevieme, či tieto 

pozemky vôbec mesto dokáže vykúpi ť, a ani za ko ľko. Padajú 

tam rôzne cifry, kon čia až na niekde 5 miliónov Eur.  

 

 Čiže, ke ď sa budeme bavi ť o tejto alternatíve, môžeme 

si poveda ť, že je to beh na dlhé trate.  
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 Ďalšia alternatíva je teda vedenie cyklotrasy cez 

Siho ť. A my ako klub sa priklá ňame k tejto alternatíve a 

budeme k nej dáva ť ešte jeden pozme ňujúci návrh, pretože 

si uvedomujeme, že ochrana vodného zdroja je prvora dá. 

 

 A preto si myslíme, že musí by ť vypracovaný 

strategický dokument, ktorý bude chráni ť tieto vodné 

zdroje, ktorý už mal by ť možno vypracovaný dávno. Dnes, a 

takisto sa uvádza tu v materiáli, vieme že k týmto zdrojom 

sa dostanete bez problémov suchou nohou, pokia ľ je 

vyschnutá istá časť ramena. Dostanete sa tam lo ďkou, 

chodia tam po ľovníci, ťaží sa tam drevo. Čiže pokia ľ by 

niekto mal záujem túto vodu zne čisti ť, alebo tento vodný 

zdroj zne čisti ť, tak už to dávno urobil, mohol urobi ť. 

 

 Čiže po ďme chráni ť tento vodný zdroj, to je po a). 

 A po b) nerobme z cyklistov ľudí, ktorí prídu a budú 

sa snaži ť to nejakým spôsobom na bicykloch zne čisti ť. Je 

tam komunikácia, ktorá vedie ďalej od týchto studní, ide 

poza les, kde by mohla by ť práve do časne táto cyklotrasa, 

alebo táto trasa sprístupnená pre cyklistov.  

 

 A preto mi dovo ľte pre číta ť uznesenie, ktoré ako klub 

podávame, teda v alternatíve 1: 

 po a) schva ľujeme do časné a regulované sprístupnenie 

existujúcich komunikácií cez ostrov Siho ť pre cyklistov do 

doby definitívneho vyriešenia prechodu cyklistov me dzi 

Karlovou Vsou a Devínom; 

 

 po b) žiadame primátora ako vä čšinového akcionára 

BVS, akciová spolo čnos ť, aby prostredníctvom BVS, akciová 
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spolo čnos ť zabezpe čil spracovanie dokumentu, ktorý navrhne 

komplexnú ochranu vodného zdroja v kombinácii s náv rhmi 

využitia územia od Karloveskej zátoky až po Sedla čku 

ostrov pre širšiu verejnos ť do 30. 11. 2012.  

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja predpokladám, že tie návrhy predložíte písomne 

návrhovej komisii.   

 Slovo má pán poslanec Budaj. Pán poslanec, nech sa  

páči. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Tiež som nad, je to pre každého poslanca 

dilema, je tu akoby konflikt záujmov medzi zdravým 

životným štýlom a alternatívnou dopravou a medzi oc hranou 

vodných zdrojov. Tiež dávam na prvé miesto ochranu vodných 

zdrojov, je tam ve ľa ve ľmi hodnotných studní. 

 

 Na druhej strane tiež som obhliadkou terénu zistil , 

že vlastne na ostrove Siho ť sa nedodržiavajú tie 

predstavy, ktoré by každý z nás mal o ochrane týcht o 

cenných zdrojov pitnej vody. Napríklad bežne tam ja zdia 

motorové vozidlá, ktoré teda po každej stránke pred stavujú 

ďaleko vä čšie riziko pre zdroje pitnej vody než nejaký 

bicykel.  

 

 Osobne podporujem koncepciu, aby mesto skôr než by  

malo investova ť vysoké náklady, ktoré sa vy číslili na 
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rozšírenie cesty, kde by nikdy v živote nevznikla 

rovnocenná, kvalitná a pre ob čanov prí ťažlivá cyklotrasa 

popri automobilovej ceste, aby rozpracovalo projekt  a dalo 

nezávislými ľuďmi vy čísli ť projekt cyklotrasy nie cez 

ostrov Siho ť po pobreží. 

 

 Totiž, ak by sme, pán primátor, žiadali od BVS, ab y 

nám predložila ich plán ochrany toho ostrova pred 

rizikami, napríklad nejakého zámerného zne čistenia, takého 

akoby teroristického činu, tak oni takúto bezpe čnos ť 

nemajú.  

 

 Ak poukazujú na to, že nejaký bicyklista tam prine sie 

nejaké barely škodlivých látok a vyleje ich na tom území, 

no, tak potom to môže dnes urobi ť skoro každý. A po tejto 

stránke ostrov Siho ť je vo vysokom ohrození, kde je ťažba 

dreva, kde chodia nákladné autá, kde chodia samotní  

zamestnanci osobnými autami, tak tam nech nás nepou čujú, 

že nejaký bicyklista ohrozí existenciu ostrova Siho ť. 

 

 Čiže, ešte prísnejšie sa pýta ť, resp. da ť si urobi ť 

nezávislú kontrolu, ako je vlastne zabezpe čené, ako sú 

zabezpe čené tie studne? 

 

 A za druhé, zváži ť, ako by vyzeral reálny rozpo čet 

novej trasy, ktorá by vznikla v okamihu, keby ostro v Siho ť 

mal oplotenie od Dunaja? To oplotenie totiž by malo  

vzniknú ť v každom prípade ak chceme tvrdi ť, že ostrov 

Siho ť má ochranu, že tie vodné zdroje majú ochranu. 

 

 Ak už od tej strany oplotenie vznikne, ja viem, že  to 

má vodohospodárske limity, že tam sa hovorí o zachy távaní 
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odpadu pri vysokej vode, napriek tomu sú podobné úz emia 

oplotené, resp. sa vytvárajú také druhy prekážok, k toré sú 

v takejto vodou ohrozenej oblasti prijate ľné.  

 

 V takom prípade by mohla existova ť spevnená cesta, 

ktorá by okrem obdobia zaplavenia bola ob čanom k 

dispozícii, ktorá by neviedla pri rizikovej automob ilovej 

ceste, ale ktorá by bola ukážkovým zážitkom pre 

bicyklovanie pri Dunaji a na najkrajších miestach 

Bratislavy. Tam by tá investícia aj nie čo priniesla 

turisticky. Zatia ľ čo ke ď urobíme dlho čiznú rovnú cestu 

popri ve ľmi frekventovanej ceste pre osobné a nákladné 

autá, tak tie peniaze z ďaleka taký efekt neprinesú.  

 

 Ale som ďaleko od toho, aby som dával v tejto chvíli 

návrhy riešenia.  

 Pre m ňa koncepcia, analýzy, ktoré pripravili ľudia 

spojení s BVS, nie sú celkom hodnoverné. Tie sumy l ietajú 

hore - dole milión Eur. Hovorí sa o ve ľmi luxusných 

riešeniach práve a len za to, aby zastupite ľstvo bolo 

odradené, aby jednoducho dalo od toho ruky pre č, alebo aby 

sa pustilo do zúfalej, drahej a málo prínosnej konc epcii 

rozšírenia Devínskej cesty a presvied čania ob čanov, aby 

využívali cyklotrasu popri hlu čnej ceste. 

 

 Prosím preto, pán primátor, aby sa na materiáli 

pracovalo ďalej.  

 Nehorí to tak, aby sme museli akceptova ť to, že máme 

len analýzy BVS a len ich čísla, a že my nie sme schopní 

zo strany magistrátu alebo nezávislých odborníkov, 

postavi ť aj vlastné odhady. Ďakujem za pozornos ť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dávam slovo pani starostke Kolkovej.  

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ako už moji 

predre čníci povedali, analýzy ktoré vám, dámy a páni, boli  

v poslednej dobe v súvislosti s cyklotrasou či cez ostrov 

Siho ť alebo popri Devínskej ceste, dovolím si tvrdi ť, že 

tieto analýzy používali zna čne skreslené čísla. Ja by som 

poukázala len na zopár detailov. Napríklad uvádzajú  sa, 

teda hovorím o alternatíve, ktorá bola akoby nace ňovaná, 

teda vedená cez ostrov Siho ť.  

 

 Je tam 400 tisícový náklad na kamery. No, ak som 

počítala 2.500 Eur na jednu kameru, tak pod ľa toho ktorá 

alternatíva by sa zvolila, tak v jednej by bolo na každých 

30 metroch kamera a v druhej na každých 10 metroch kamera. 

Alebo napríklad mera če kvality vody; chcú tým poveda ť, že 

tam momentálne žiadne mera če kvality vody nie sú? 

 Pre čo ich zakalkulovali? 

 Ak nie sú, je to minimálne prapodivné. 

 

 Hovorí sa tam o novej vrátnici za 45.000. Toto by sa 

dalo tiež rieši ť podstatne lacnejšie.  

 

 Na čo chcem poukáza ť?  

 Táto suma 1,8 milióna bola pod ľa mňa zna čne 

skreslená. A navyše, v postate 1 270.000 Eur z tých to 
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nákladov sú vy číslené nie na vytvorenie cyklochodníka cez 

ostrov Siho ť. Tie sú vy číslené na to, aby mesto reálne 

chránilo vodný zdroj ostrov Siho ť. Čiže plus cyklisti 

môžeme hovori ť o ďalších 550.000 Eur. Čiže len kvôli 

cyklistom by boli vynaložené náklady len na 500.000  Eur.  

 

 V tých analýzach sa spomína napríklad, že po 8 rok och 

budú náklady vyššie ako 5 miliónov Eur. Opakujem, t ieto 

náklady, ktoré by takto vznikli, ak sa držíme tej a nalýzy, 

by sa týkali hlavne ochrany vodného zdroja.  

 

 Všetky tieto materiály tak kdesi okrajovo spomínaj ú, 

že áno, ten vodný zdroj nie je chránený, ale ďalej sa tým 

nikto nezaoberá. Všetci pripúš ťajú, že dnes tam môže prís ť 

ktoko ľvek. Čiže hovorím, my by sme sa mali prioritne 

zaobera ť ochranou, naozajstnou, skuto čnou vodného zdroja.  

 

 A navyše dodávam, že by sme to mohli zabali ť ako dva 

v jednom, zárove ň tam povoli ť do časný, kladiem dôraz na 

slovo "do časný", prejazd nie pobyt, ale prejazd cyklistov 

cez toto územie.  

 

 Pre čo hovorím o do časnom riešení? 

 Všetci dobre vieme, že cesta Devínska sa v istých 

úsekoch skala nad ňou zosúva a hrozí zosunutím.  

 Čiže skuto čne reálne možno o čakáva ť potrebu 

zastabilizova ť a vybudova ť túto cestu nanovo. 

Predpokladám, že automaticky by sa riešila aj cyklo trasa, 

plnohodnotná, riadna.  

 V tom prípade by cyklisti z ostrova Siho ť boli opä ť 

vrátení na Devínsku cestu. 
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 A dodávam:  

 Dámy a páni, pokia ľ by ste zahlasovali za alternatívu 

vybudovania cyklotrasy vedenej popri Devínskej cest e, nie 

cez ostrov Siho ť, tak budete hlasova ť za alternatívu v 

hodnote 5,5 milióna. Čiže dovo ľujem si tvrdi ť z tohto 

miesta, pri sú časnej finan čnej situácii ve ď zahlasujete za 

nie čo, čo toto vedenie a možno ani ďalšie volebné obdobie 

nikto nebude schopný vyfinancova ť. Sumu nájdete v tej 

analýze poslednej, ktorá bola dodato čne na poslednú 

chví ľu, t.j. zreálnenie tých vraj 1,2 milióna zreálnené na 

5,5 milióna ko ľko by to stálo. Myslím, že tam tiež ešte 

nie sú všetky položky vykryté. 

 

 Čiže, dámy a páni, ja by som vás skuto čne chcela 

poprosi ť, nehlasujme dnes ani za jednu, ani za druhú 

navrhovanú alternatívu.   

 

 Dovo ľujem si predloži ť pozme ňovací návrh, ktorý si 

osvojila pani poslanky ňa a kolegy ňa starostka z Čunova a 

ktorý teda prednesie v mojom mene.  

 

 A ktorý bude zaväzova ť primátora k tomu, aby 

detailnejšie rozpracoval štúdiu realizovate ľnosti 

dočasného trasovania cyklistického chodníka cez ostrov  

Siho ť s dôrazom na prioritnú ochranu v sú časnosti 

nedostato čne chráneného vodného zdroja tak, aby zárove ň 

bol do doby rekonštrukcie Devínskej cesty, ktorá bu de 

spojená aj s realizáciou plnohodnotnej cyklotrasy, 

umožnený prejazd cyklistov cez ostrov Siho ť.  

 

 Prosím, nehlasujte ani za jednu z dvoch navrhovaný ch 

alternatív. 
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 Tá prvá by bola unáhlená, lebo nie je reálne 

nacenené, čo by stál prejazd cez ostrov Siho ť, dostato čnou 

ochranou vodného zdroja.    

 Tá druhá je o 5,5 milióna Eur. (gong) 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne pani starostke. 

 Kým dám slovo na faktickú poznámku pánovi poslanco vi 

Hanulíkovi, dovo ľte, aby som privítal generálneho 

riadite ľa Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti pána 

Radoslava Jakaba. Bude teda možné, ak by ste mali z áujem, 

počuť aj jeho stanovisko, pretože je sú časťou toho celého 

problému, aj problematika ochrany vody BVS sa mimor iadne 

dotýka.  

 Čiže je prirodzené, že prišiel na toto rokovanie. 

 Ja som rád, že budeme ma ť možnos ť po čuť aj jeho 

názor, pokia ľ budete ma ť o to záujem. 

 Pán poslanec Hanulík chce reagova ť na pani starostku; 

nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  H a n u l í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pani starostka to správne povedala, ž e 

tá druhá varianta je nielen neskonalé drahá, ale eš te ako 

sme sa tu dozvedeli z materiálu, je tam nutný výkup  

pozemkov, ktorý je tam dostato čný po čet. A neviem si 

predstavi ť pri dnešnej nálade, ako ľudia radi predávajú 

svoje pozemky, sta čí aby sa jeden, dvaja zasekli, čo sa 

ešte nikdy nestalo, že by všetci súhlasili. A je to  nielen 

drahé, ale je to aj nekone čne časové riešenie. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo ude ľujem pani poslankyni Feren čákovej; nech sa 

páči. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Vážený pán primátor, ďakujem za slovo. Naozaj vodné 

zdroje by sme si mali chráni ť. Dnes sa bavíme o Sihoti, 

neuplynie ve ľa času a budeme sa bráni ť o vodnom zdroji, 

Ostrovné ú čty, ktorý je v Čunove, kde sa plánuje rieši ť 

golf, ktorý sa vyžaduje hnojenie. Nie sme tu od toh o 

odborníci. Čiže naozaj je potrebné spracova ť stanovisko 

odborné odborníkmi, ktorí skuto čne posúdia, či, aby teda  

naozaj nedošlo k nejakej kontaminácii vodných zdroj ov, ale 

teda práve k ich ochrane.  

 

 A práve z uvedeného dôvodu predkladám teda 

pozmeňovací návrh uznesenia, ktorý neviem, či by som mala 

ešte raz pre číta ť, pani starostka Kolková ho v postate už 

pre čítala.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že zaznel v rozprave, čiže pani poslanky ňa 

keď ho podáš ty v tvojom mene ako poslanky ňa mestského 

zastupite ľstva, tak myslím že je to dostato čné, že bol 

naplnený rokovací poriadok.  
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 Všetko z tvojej strany? 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem. Áno. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 

 

 

JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Celá tá diskusia zase ukazuje ten zlý  

postup, ktorý ste zvolili pri tomto materiáli. 

 

 My tu diskutujeme a zamie ňame si pojmy s dojmami.  

 Ten problém má 2 aspekty: prvý je politický a ten 

druhý je odborný.  

 

 Politický aspekt je úplne jasný. Vy chcete, aby my  

poslanci sme vyjadrili podporu budovania cyklotrasy  

spojenia Devína a Bratislavy. Ten samozrejme budete  mať a 

považujem to za jasné, že každý z nás podporuje tot o 

spojenie a tú cyklotrasu tam chce.   

 

 Ale to čo si myslím ja nemôžme spravi ť, ani nevieme, 

je ten odborný aspekt. Ve ď kto z nás poslancov sa vie 

postavi ť a poveda ť: Toto je dostato čná ochrana vodného 

zdroja, toto nie je dostato čná ochrana vodného zdroja.  
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 Kto z vás sa vie postavi ť pánovi riadite ľovi Jakabovi 

a poveda ť mu, že si vymýš ľa, že nemá pravdu.  

 Ja si trúfam poveda ť, že nikto. 

 

 My to jednoducho nemôžeme vedie ť a nemôžeme prebera ť 

na seba túto zodpovednos ť, pán primátor. Ale túto 

zodpovednos ť máte vy. Vy máte, vy riadite odborné útvary 

mesta, máte k dispozícii BVS, tak ja o čakávam, že za 

spolupráce všetkých týchto odborníkov ste schopní 

vypracova ť taký návrh, ktorý bude aj odborne presved čivý a 

pomôže nám potom sa rozhodnú ť alebo akceptova ť túto vo ľbu. 

S tým, že politicky samozrejme tá podpora tej cyklo trasy 

je, ale odborne, neviem, kto z nás, týchto poslanco v sa 

vie rozhodnú ť kvalifikovane, či to je cez Siho ť alebo mimo 

Siho ť.  

 

 Ako my máme kontrolova ť tie majetkové vz ťahy, tie 

vlastnícke vz ťahy? 

  

 Ako máme kontrolova ť či tie náklady na ochranu 

vodných zdrojov sú dostato čné alebo nie sú dostato čné? 

 Ve ď to po poslancoch nemôžete chcie ť. A vy to ale 

chcete. 

 A to považujem za nesprávne. 

 

 Tak preto si myslím, že by sme to mali obmedzi ť na tú 

politickú časť. 

 A tú odbornú, tak ako volajú mnohé ďalšie kolegyne a 

kolegovia prenecha ť vám, resp. odborným útvarom, aby ste 

vypracovali jeden kvalifikovaný návrh, s ktorým sa potom 

môžeme stotožni ť. Ďakujem. 

 



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

509  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi poslancovi.  

 Slovo dávam pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:     

 Nechcem ve ľmi dáva ť príklady z minulého režimu, ale 

jedno rozhodnutie v tomto meste v roku 76 už zni čilo jeden 

vodný zdroj, a síce ke ď bola ve ľká havária v Slovnafte. A 

vtedy trištvrte roka vozili celým Podunajským Bisku piciam 

vodu cisterny. Tak neviem sa rozhodnú ť, že či som ja ten 

správny, ktorý má poveda ť, že zni číme aj druhý vodný 

zdroj, ktorý toto mesto má. Možno.  

 

 To je presne to, ako povedal pán poslanec Nesrovna l, 

nemôžme my na seba toto rozhodnutie prevzia ť.  

 

 A preto, poviem to tak, aby sme ni č nepokazili, 

radšej to neurobme.  

 Pretože naozaj, aj otvorenie Cyklomostu Slobody ce z 

Moravu zakcelerovalo tú diskusiu o potrebe cyklotra sy 

medzi Karlovou Vsou a Devínom. Ale urobila sa z toh o 

ur čitá "mantra", že proste ke ď nebude cez Siho ť, tak 

nebude tá cyklotrasa. Viete, keby to bola jediná mo žná 

cesta cez Siho ť, tak by sme mohli o tom diskutova ť. Ale my 

máme alternatívu v tomto meste. Tá trasa môže ís ť aj mimo 

Sihote.  

 

 Ja nie som ochotný a schopný prevzia ť na seba takéto 

závažné rozhodnutie, pretože nie som schopný vyhodn oti ť 
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dôsledky tohto rozhodnutia. A preto poviem úprimne,  aby 

som nie čo nepokazil, tak to neurobím v tak závažnej veci.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 A ešte chcem k tomu doda ť, že v Bratislavskej 

vodárenskej spolo čnosti bola vyplatená dividenda preto 

tomuto mestu, ktoré má 99 %-ný podiel, aj teda okre m iných 

minoritných akcionárov, aby mesto bolo schopné fina nčne 

vyrieši ť tému tejto cyklotrasy mimo Siho ť. To bol ten 

finan čný príspevok.  

 

 Ve ď môžem vás ubezpe či ť, že Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť by celkom isto tie finan čné prostriedky vedela 

použi ť aj na iné investi čné zámery, ve ď máme v tomto meste 

aj ulice ešte bez kanalizácie; boli by ste prekvape ní, aj 

na území Starého Mesta. 

 

 Preto bola vyplatená tá dividenda, z ktorej mesto 

dostalo svoj podiel, aby jednoducho sme mohli za ti eto 

financie za čať budova ť tú cyklotrasu aj mimo Siho ť. 

Samozrejme, teraz môžme diskutova ť, či sú alebo nie sú 

vykúpené pozemky, či sú alebo nie sú pripravené projekty, 

či sú tam územné rozhodnutia a stavebné povolenia, a le 

diskutujeme o tak závažnom územní z h ľadiska nielen 

významu nášho mesta, ale z európskeho významu, že j a nie 

som ochotný prevzia ť na seba túto zodpovednos ť.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Vaše vystúpenie vyvolalo 5 faktických poznámok. 

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ:  

 Ja sa chcem iba svojho kolegu spýta ť, či naozaj 

porovnáva Slovnaft a celý koncern petrochémie s pár  

cyklistami?  

 Že či je to skuto čne vhodné porovnanie, faktické 

porovnanie s tým, že ako môžu cyklisti zne čisti ť vodný 

zdroj, ako môže jedna obrovská rafinérka zne čisti ť zdroj?  

 Že či je to skuto čne korektné? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Pani starostka Kolková, faktická. 

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem. Pán Šov čík, spomínali ste dividendy. Neviem, 

či ste čítali túto analýzu, túto myslím, pán Šov čík, tam 

je nacenená tá reálna cena, podotýkam že bez výkupu  

pozemkov, a hovoríme o 5,5 milióna Eur. Áno, máte p ravdu, 

nie je to jediné možné riešenie cez Siho ť. Sú aj iné, ale 

tie iné, na tie bude ma ť peniaze, ja neviem kedy, toto 
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mesto. To ako je tak ďaleká budúcnos ť. A navyše domnievam 

sa, že by boli vyhodené úplne do luftu, lebo tú ces tu tak 

či tak o nedávno bude treba opravova ť komplet, ako tam 

beží a leží.  

 Čiže dá BVS 5,5 milióna na túto alternatívu plus 

výkup pozemkov?  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

Ing. Katarína  A u g u s t i n i č, poslanky ňa MsZ: 

 Ja len krátko. Mám pocit, že sa spájajú dve 

nespojite ľné veci. A jedna je tá, že dnes ten vodný zdroj, 

ako som povedala, je ohrozovaný rovnako; ťaží sa tam 

drevo, chodia tam po ľovníci. Po ďme sa bavi ť o tom, ako 

ideme náš vodný zdroj chráni ť. Preto sme dávali uznesenie, 

aby sa vypracoval strategický dokument ochrany toht o 

vodného zdroja. Ja mám pocit, ako keby sme sa zobud ili, že 

dnes, teraz. Cho ďte sa tam pozrie ť, ono to nie je ani 

oplotené. Takže toto je prvá vec. 

 

 A druhá vec, naozaj cyklisti, a my hovoríme o 

kontrolovanom do časnom prejazde cyklistov, ktorí by tam 

mohli jazdi ť už túto jar. Takže to je asi na okraj. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Tuto máme jese ň, ale jar budeme ma ť na budúci rok. 

Dobre.  

 Pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja možno by som to trošku odrel až  

na kos ť, že nemôžme vôbec hovori ť o viacerých riešeniach, 

pretože tie ďalšie riešenia sú tak drahé, že v sú časnej 

situácii si ich mesto vôbec nemôže dovoli ť.  

 

 Čiže hovori ť nejako hypoteticky o výstavbe nejakého 

cyklistického chodníka na pylónoch a neviem kde ved ľa 

nejakej cesty, je proste absolútne "fentezy". Ja sí ce rád 

čítam fentezy ale tuná to nefunguje, žia ľbohu. Čiže bu ď sa 

budeme bavi ť o tom, že to bude cyklistická alebo teda 

nejaká trasa pre cyklistov, momentálne cez Siho ť, alebo 

nebude ni č. Čiže bavme sa iba o tom, neklamme si, že tu 

máme viacej alternatív. Ďakujem.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová, faktická. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. V podstate moji 

predre čníci zhrnuli to čo som chcela poveda ť. Existuje 

viacero alternatív.  
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BOD 91:  

Interpelácie . 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y      

 Hlásia sa zatia ľ dvaja poslanci do bodu interpelácie; 

už sú traja, štyria. 

 Dávam priestor pre prvého prihláseného, je to pán 

poslanec Budaj. Nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Myslím, že musím sa obráti ť 

cez teba na riadite ľa Marianumu, asi.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan   F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Áno. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Alebo možno ešte stále Pamingu, lebo ide mi o 

udržiavanie Ondrejského cintorínu.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je Marianum.  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Marianum. Viacerí ob čania mi už písali elektronickou 

poštou, že sú znepokojení, aj z takých bývalých 

ochranárov, ktorí kedysi za čínali kauzou Ondrejský 
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cintorín svoju, by som povedal ob čiansku angažovanos ť; čo 

je aj môj prípad. Pred, nebudem radšej hovori ť pred 

koľkými rokmi, a vraj tam sa teraz ve ľmi prerie ďujú tie 

hroby. Bolo by mi to ve ľmi ľúto, lebo vtedy vlastne režim 

zastavil likvidáciu tých cintorínov a v podstate do  istej 

miery nám vlastne dali za pravdu a z Ondrejského ci ntorína 

sa stal taký park, ale v ktorom je tá pietna atmosf éra, čo 

verím že aj ve ľmi pomáha medita čnej atmosfére; možno že aj 

bráni vandalizmu. 

 

 Možno by mohol pán riadite ľ da ť o tom nejakú 

informáciu. Lebo tí ľudia mi písali, že oni majú 

podozrenie, že také pamätníky ktoré ob ťažujú údržbou a 

nemajú už žiadneho konkrétneho vlastníka, všelijaké  

železné mreže, čo sa niekomu možno aj pá či a proste že 

miznú odtia ľ predmety ako chodia po chodníkoch a majú 

pocit, že to nie sú krádeže ale že skôr je to akoby  

organizovanie vyprázd ňované v prospech trávnika. Však toho 

trávnika je tam ve ľa. 

 

 Zostalo tam 1200 hrobov po roku 1980 z 18 tisíc. T am 

bolo pôvodne 18 tisíc pamätníkov a hrobov.     

 

 Ja myslím, že to už netreba ďalej nivo či ť, pretože 

celý ten toho príbeh Ondrejského cintorína je dôlež itý a 

je, ten cintorín ke ď bude len ako tak udržiavaný, tak bude 

pekný. Aj keby mal niektoré železné mreže hrdzavé, 

špinavé, to patrí k tej histori čnosti.  

 

 Takže toto je moja interpelácia. Prosím o informác iu, 

že či Marianum robí nejakú likvidáciu hrobov, či nám o tom 

vie da ť správu. Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ke ďže na to neviem odpoveda ť, dostaneš 

písomnú odpove ď, tak ako to predpokladá rokovací poriadok, 

čiže prostredníctvom pána riadite ľa Marianumu na to 

zareagujeme.  

 

 Pani poslankyni Jégh, žia ľ, nemôžem da ť faktickú 

poznámku, pretože toto nie je rozprava, ale interpe lácie, 

kde môžete interpelova ť primátora a členov mestskej rady.  

 Poprosím o interpeláciu pána poslanca Len ča; nech sa 

páči. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Už dopredu avizujem,  

že nebudem chcie ť písomnú odpove ď na moju otázku, lebo 

ur čite mi budete vedie ť odpoveda ť aj teraz ústne.  

 

 V tla či som sa do čítal, že vznikol nový poslanecký 

klub. Ja neviem, či som teda dneska nie čo premeškal, že by 

to tu niekto hlásil. Môže by ť aj to, ale vy ur čite o tom 

nie čo budete vedie ť. Údajne sa to teda týka 2 členov 

Strany zelených a 2 Nezávislých.  

 

 Neviem, či tá informácia je pravdivá alebo nie.  

 Ak by to tak bolo, tak pozeral som si teda rokovac í 

poriadok a myslím, že 5 členov je minimálny po čet na vznik 

klubu.  

 Takže keby ste mohli zastupite ľstvo informova ť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y     

  Ve ľmi rád poskytnem informáciu: Neverte všetkému, čo 

sa píše v novinách, lebo sa tam píše nepresne. V to mto 

prípade o klube, pri čom vznikla "PLATFORMA", to je to 

správne slovo. Informoval ma pán poslanec Kríž, že dvaja 

nezávislí poslanci a dvaja poslanci za Stranu zelen ých 

vytvorili "Platformu" a dožadoval sa toho, aby moho l 

chodi ť na poradu predsedov klubov, aby mohol získava ť 

materiály z operatívnej porady, a podobne. Ja som h o 

prizval na poradu predsedov klubov, pretože štyria 

poslanci už pre m ňa predstavujú skupinu s ktorou sa chcem 

rozpráva ť.  

 

 Pán poslanec Šov čík navrhol aj pána poslanca Kríža do 

poslaneckého grémia, ktoré ste dnes odsúhlasili. A urobil 

preto, že tiež reprezentuje istú skupinu poslancov hoci 

nie je klub.  

 

 Čiže takáto je pravda. Vzniklo to, za čalo to ži ť 

istým životom. A ja rešpektujem, že poslanci majú z áujem o 

komunikáciu, že sa združujú a h ľadajú spolo čný názor aj 

keď nemajú dos ť hlasov na vytvorenie klubu.  

 

 Čiže to ľko odpove ď. Tak ako ste povedali, nebudeme 

vám to písa ť písomne, lebo toto je informácia pre všetkých 

ostatných poslancov, ktorí si ju teraz vypo čuli. 

 Pán poslanec Pekár je ďalší prihlásený. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 
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 Ďakujem za slovo, pán primátor. Interpelujem vo veci  

vydávania záväzných stanovísk hlavného mesta. Každý  týžde ň 

je z vašej kancelárie, pán primátor, posielaný zozn am 

podaných žiadostí o záväzné stanovisko hlavného mes ta k 

investi čnej činnosti. Verejne ste pris ľúbili, že pri 

vydávaní súhlasne záväzných stanovísk budete rešpek tova ť 

stanoviská mestských častí. Mestská časť Ružinov sa preto 

k tomuto zoznamu pravidelne vyjadruje.   

 

 V januári 2012 a v júni 2012 bola v zozname uveden á 

aj žiados ť o stanovisko k zmene stavby pred dokon čením  

pre bytový dom Vavrínová, ktorá spo číva v zmene stavby z 

dvoch nadzemných podlaží na tri nadzemné podlažia, 

žiadate ľ Biopolis. 

 

 Mestská časť listom  zo d ňa 19. januára 2011 

konštatovala, že nevidí dôvod na zmenu stavby pred 

dokon čením. A druhým listom zo d ňa 15. 7. 2012 

konštatovala nedostatky v projekte. 

 

 Napriek týmto stanoviskám mestskej časti Bratislava - 

Ružinov, hlavné mesto vydalo súhlasné záväzné stano visko 

hlavného mesta. Žiadam o vysvetlenie, pre čo bolo 

stanovisko vydané a o prehodnotenie tohto stanovisk a. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vážený pán poslanec, ur čite zistím ako sa to stalo. 

Musím poveda ť, že to nie je tak, že o interpretácii 

územného plánu rozhodne mestská časť. Na to nemá 
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kompetenciu. Ja som povedal, že chcem využi ť miestnu  

znalos ť ktorú vy máte lepšiu ako my, a najmä v 

stabilizovaných územiach.  

 

 Chceme sa opiera ť o vaše poznatky, o vaše stanoviská, 

pretože tam je to na ve ľmi citlivom posúdení, či 

novonavrhovaná stavba je prínosná, či tá nadstavba, ktorú 

si teraz spomínal, zapadá do charakteristického obr azu 

krajiny, teda či sp ĺňa požiadavky kladené územným plánom 

alebo nie. O tomto konkrétnom prípade mi nezostala v hlave 

žiadna stopa, čiže odpovieme písomne. A budeme ťa 

informova ť ako to vidíme, pre čo sme také záväzné 

stanovisko vydali.  

 

 Na druhej strane chcem poveda ť, že má možnos ť 

stavebný úrad ktorým je mestská časť požiada ť o 

prehodnotenie záväzného stanoviska v rámci správneh o 

konania pokia ľ sa nestotožní s našim návrhom, že je 

navrhovaná stavba v súlade s územným plánom. Musí n ám da ť 

ale nejaký argument, ktorý mi môžme potom zobra ť ako 

podklad na prehodnotenie stanoviska.  

 

 Čiže vidím aj cestu k tomu, aby sa dosiahlo to, čo si 

navrhoval pán poslanec, aby sme prehodnotili to záv äzné 

stanovisko. Ale tam ten postup už musí ís ť nielen mestská 

časť ale stavebný úrad a správne konanie. Samozrejme 

odpovieme písomne.    

 Dávam slovo pani poslankyni Tvrdej. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo.  
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 Pán primátor, ja mám dve interpelácie. Poprosím 

písomnú odpove ď. 

 

 Prvá: Predmet interpelácie - Parkovacie miesta a 

záchytné parkoviská v Bratislave. 

 V rozpo čte mesta na rok 2012 sú schválené kapitálové 

výdavky pre budovanie parkovacích miest vo výške 56 .000 € 

a pre budovanie záchytných parkovísk suma 25.000 €.   

 Budú uvedené prostriedky preinvestované v roku 201 2? 

Prvá otázka.  

 

 A druhá, poprosím uvies ť konkrétne projekty a 

konkrétne miesta realizácie.  

 

 Po ďalšie, zárove ň žiadam uvies ť nutné finan čné 

prostriedky na výstavbu parkovacích miest a záchytn ých 

parkovísk pre rok 2013. To znamená, že o mesiac aby  sme 

vedeli ko ľko máme po číta ť v rozpo čte. Ďakujem. To je po 

prvé. 

 

 

 A po druhé: Predmet interpelácie - BUSPRUHY v 

Bratislave.  

 V týchto d ňoch boli v Bratislave vyzna čené buspruhy 

na Moste SNP, v Staromestskej a Štefánikovej ulici;  to je 

moja vedomos ť, možno aj iné. Vznikla vlna nevôle 

Bratislav čanov, uvažuje sa o ich zrušení. 

 

 Poprosím vy čísli ť finan čne ko ľko nás stálo vyzna čenie 

a zrušenie, čiže zatretie uvedených buspruhov.  

Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Na tú prvú otázku som vám 

avizoval, že odpovieme písomne, lebo neviem v tejto  chvíli 

podať informáciu. 

 

 Pani poslanky ňa, ja by som čakal, že nebudete sa 

pýta ť pri buspruhoch len na to, ko ľko nás to stálo? 

Pretože my sme v rámci európskeho týžd ňa mobility 

avizovali, že to bude krátkodobé opatrenie. My chce me 

zisti ť, ako sa bude správa ť časť automobilistov a časť 

verejnej dopravy. 

 

 My máme aj opa čné poznatky, ako ste povedali. 

Nespokojní sú tí, čo sedia v autách a čakajú kým budú môc ť 

prejs ť, preto sme urobili zmeny v tom buspruhu. Na 

Staromestskej sme ho zrušili a dosiahli sme lepšiu 

prejazdnos ť áut. Ale sú časne sme merali cestovanie v MHD, 

kde sme zistili dodržiavanie harmonogramov, spokojn osť 

cestujúcich, ktorí avizovali, že toto sa im pá či, pretože 

nestoja ráno v čase špi čky na moste a čakajú kým autobus 

prejde, ale prechádzajú hladko.  

 A je to presne ten zmysel, pre čo tie buspruhy boli.  

 

 Ak by vás to zaujímalo a pridali by ste tam ešte p ol 

vety do tej interpelácie, ja vám ve ľmi rád poviem aj 

merania, ktoré sme uskuto čnili my ako mesto a aj Dopravný 

podnik. O tom, aké časy boli dosahované z h ľadiska 

zdržania vodi čov a na druhej strane zrýchlenia mestskej 

hromadnej dopravy.  

 Čiže toto ja vidím ako hlavnú vec.  
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 Áno, stojí to peniaze. Ur čite nie také, aby sme z 

toho robili tému. Ale to hlavné je to že, aby sme d okázali 

verejnosti vysvetli ť, aký prínos by mohlo ma ť to, keby sme 

rozhodli o tom, že ten buspruh tam ostane natrvalo.   

 

 Na to sme to robili, aby sme zistili reálne doprav né 

správanie vodi čov, porovnali ho s modelovaním ktoré sme 

robili predtým, a o tomto by som vás tiež rád infor moval. 

A možno by sa to mohlo sta ť aj témou našej diskusie v 

zastupite ľstve.  

 

 Som ve ľmi rád, že ste to rozšírili aj o túto tému, 

lebo to súvisí s tými buspruhmi. Áno, vyvolalo to 

negatívne aj pozitívne reakcie, a ur čite by to malo by ť 

témou nášho rokovania v zastupite ľstve. 

 Slovo má pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Rád by som interpeloval vo veci 

opravy nástupného ostrov čeka, lepšie povedané výstupného 

ostrov čeka autobusu číslo 93. Mám tam podnet od obyvate ľa 

a nie som si istý, že či to má by ť smerované na vás alebo 

na Dopravný podnik, ak to je dôvod že je tam nejaký  

pingpong, že komu patrí pozemok, a podobne.  

 

 Možno, že je to už bezpredmetné, pretože v čera sme 

schva ľovali priestor pre nové umiestnenie tohto obratiska . 

Bol by som ve ľmi rád, ak by sa to podarilo na tom novom 

mieste, pretože by bola obslúžená vä čšia časť obyvate ľov 

Petržalky.  
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 Ale ak to nie je vo výh ľade, tak by som prosil o 

možnú úpravu tohto nebezpe čného výstupiš ťa. Pravdepodobne 

na Vyšehradskej ulici; v každom prípade kone čnú zástavku 

číslo 93 v Petržalke. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Odpovieme písomne, pán poslanec, aj ke ď zrejme nám 

údaje poskytne Dopravný podnik. Ale rád urobím tú ú lohu, 

aby som vám odpovedal na to čo ste chceli vedie ť. 

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Mám pocit, že dnes budú všetky interpelácie  

o doprave. Moja interpelácia, ktorú podávam aj píso mne, sa 

týka Ra čianskej ulice, úseku pred Mladou gardou. Tento 

úsek bol rekonštruovaný v roku 2006 a bola tam 5-ro čná 

záruka do roku 2011. Od roku 2008 je tam popraskaná  

vozovka a prepadnuté kanály a firma to, teda dodáva te ľ, to 

v rámci záruky doteraz neopravil. Magistrát ho síce , teda 

magistrát im to oznámil v roku 2010, oddelenie cest ného 

hospodárstva, že je tam takýto problém. Ale zrejme 

urgencie neboli dostato čné na to, aby to táto firma 

opravila. 

 

 Tak by som chcel vedie ť, že kedy sa to opraví? 

 Posledná informácia bola, že to malo by ť v tomto 

lete, ale nestalo sa tak. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zistíme, pán poslanec. Odpovieme. Tiež o tom nemám  

žiadnu konkrétnu vedomos ť, čiže budete informovaný 

písomne. 

 Pán poslanec Greksa ako posledný prihlásený. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja som vás len chcel   

interpelova ť vo veci preverenia využívania parkovacích 

miest oprávnenými subjektmi, a to je: 

 

 Žiadam o preverenie využívania parkovacích miest 

oprávnenými subjektmi na vyhradených miestach ulíc Fra ňa 

Krá ľa, Gunduli čova, Lermontovova; hne ď vysvetlím. 

 

 V čera ma oslovili ob čania e-mailom zo Starého Mesta z 

týchto ulíc, zavolali ma tam a ukázali mi, hovorili  mi o 

svojej situácii o parkovaní, ktorá je asi zrejme vš ade 

podobná, ale u nich je to ešte horšie, pretože je t o 

naozaj, sú to úzke ulice. A vä čšina, už v podstate vä čšia 

polovica tých parkovacích miest sú už predané rozli čným 

firmám a subjektom. Na týchto uliciach, na jednej u lici 

majú dokonca úplne právom 11 alebo ko ľko miest; neviem 

teraz presné číslo, mestská polícia vyhradené. A na ďalšej 

ulici má štátna polícia vyhradené. Tie sú úplne v 

poriadku. 

 

 Až na to, že títo ľudia mi ukázali aj fotografie, 

ukázali mi konkrétne autá, ktoré tam práve v tom mo mente 

stáli. Že na miestach, ktoré nie sú vyhradené pre p olíciu 
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ale mali by tam by ť, sú to miesta ktoré sú vyhradené pre 

Staromeš ťanov, s kartou teda parkovacou, tak tam parkujú 

osobné autá, s ve ľkou pravdepodobnos ťou sú to súkromné 

autá policajtov, ktorí sa bránia vlastne od ťahom takým 

spôsobom, že tam je pohodená nejako nenápadne polic ajná 

čiapka alebo je tam nejaký policajný preukaz na okne , a 

podobne, ktorý samozrejme neopráv ňuje na to, aby tie autá 

tam stáli. Ale napriek tomu sa neod ťahujú. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Zrejme toto bude problém Starého 

Mesta, ktorému komunikácie tohto druhu patria. Sú t o cesty 

tretej a štvrtej triedy. Nám patria cesty prvej a d ruhej 

triedy, kde chodí mestská hromadná doprava. 

 

 Čiže nechcem sa vyhovára ť, pán poslanec, ale zrejme 

postúpim ten váš podnet pani starostke Rosovej a po užijem 

jej odpove ď ako odpove ď na vašu interpeláciu. Verím, že mi 

vyjde v ústrety a bude ma informova ť o tom, ako postupova ť 

v tomto prípade. Čítal som o tom tiež v novinách, ob čania 

sa s ťažovali aj prostredníctvom médií. Je to asi téma, v  

ktorej treba urobi ť poriadok. Tam je schválená parkovacia 

politika. Povedie k tomu, že tie vyhradené miesta b udú 

rezervované inak a žiadna čiapka tam už v budúcnosti 

nepomôže. Ak tam nebude rezidentská karta, tak to b ude 

vyzera ť úplne iná č.    

  

 Konštatujem, že nikto ďalší sa do bodu 91 

neprihlásil. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť do bodu interpelácie. 
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 Otváram posledný bod dnešného rokovania.  

 

 

BOD 92:  

Rôzne.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ako prvý sa do ňho hlási pán poslanec Hr čka. Ude ľujem 

mu slovo; nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja som na za čiatku nestihol 

dočíta ť, ke ďže som urobil tú štatistiku ú časti na 

posledných hlasovaniach alebo teda do konca 

zastupite ľstva, tak rád by už som tuto teda povedal 

výsledky. A mrzí ma, že je to zase v takom komornom , teda 

v komornom, v komornej atmosfére. 

 

 Ale chcel by som poveda ť, že 100 %-nú ú časť na konci 

majú aj momentálne sediaci poslanci, pani poslanky ňa 

Dyttertová a pán poslanec Fiala. Sú to jediní, ktor í majú 

vždycky 100 %-nú, teda mali doteraz vždycky 100 %-n ú ú časť 

až do konca.  

 Jedna ú časť chýbala doteraz poslankyniam: Dzivjáková, 

Tvrdá, Jégh a pánovi poslancovi Len čovi. 

 A potom sú tam ešte s dvomi: pán Šindler, Uhler, 

Reinerová, Šov čík a Krištofi čová.  

 To len tak pre informáciu. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vašu informáciu, ktorú ste 

doplnili tým čím sme za čali v čerajšieho zastupite ľstvo. 

 Faktickou poznámkou reaguje pani námestní čka Nagyová 

Džerengová. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:       

 Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, m ňa by 

zaujímalo, či máte štatistiku aj z opa čného konca, kto má 

najmenej? (Poznámka.)  

 Tak ju dokon čte, aby sme boli kompletní.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Cez prestávku, resp. po skon čení pán poslanec za 

miernu úplatu poskytuje tieto informácie aj ostatný m. 

Takže v prípade, že máte záujem sa iste dozviete. 

 

 Pani poslanky ňa Jégh chce na pána poslanca reagova ť; 

nech sa pá či. 

 

 

Izabella   J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Presne tak, lebo má mylné informácie. Ja som ani r az 

nechýbala. Takže ruky boskávam, máte zlé štatistick é 

čísla.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka má právo reagova ť na vaše faktické 

poznámky a iste vám vysvetlí, odkia ľ má údaje. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Čiže po pravde, všetky štatistiky som bral z 

posledných hlasovaní, mám ich vytla čené. Pozeral som tri 

posledné štatistiky v každom dni, pri čom minimálne tá 

tretia štatistika musela by ť nie skôr ako 15 minút pred 

posledným hlasovaním. A v prípade tých, čo im chýbala 

jedna alebo dve, som si osobne kontroloval aj video záznamy 

a kontroloval som aj vä čšie množstvo aby som nikomu 

neukrivdil. A môžem vám aj presne poveda ť, kedy ste naozaj 

chýbali. A teraz ako ve ľmi poctivo som to zobral, aby som 

nikomu neuškodil. A pokia ľ tvrdím, že ste jedenkrát 

chýbali, tak tam posledných pä ť, šes ť alebo desa ť 

hlasovaní ur čite nemáte v ten de ň. Ako; 

 (Poznámka.) 

 Dobre. Pozrite sa, vytiahnem to, milerád vám povie m 

presne o ktorý de ň sa jedná, aj na stránke ktorej to je. 

Akože nejdem, beriem to ako, naozaj aj videozáznamy  som 

kontroloval a dooveroval som si tých ľudí, ktorí tu sú.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To dokáže jediný poslanec v tomto zastupite ľstve s 

takouto dôslednos ťou.  

 Dovolím si informova ť pána poslanca Greksu aj pani 

poslanky ňu Jégh, že vám nemôžem udeli ť slovo, lebo pán 
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poslanec už reagoval na faktické poznámky na jeho a dresu. 

A iste môžte v tom dialógu pokra čova ť medzi vami, teda 

mimo mikrofónov, pretože slovo dostáva pán poslanec  He čko. 

Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán Greksa, 

nevyrušujte! 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To bolo vážne. Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ: 

 Ešte raz. Ďakujem za slovo, ďakujem za slovo pán 

primátor. Ja by som vás chcel požiada ť, aby sa v kontexte 

parkovacej politiky, ktorá tuná bola dnes schválená  a jak 

som správne vyrozumel, tak ten materiál ktorý tam b ol, a 

čo je štvrtá pracovná verzia sa bude na nej ďalej 

pracova ť, aby sme dostali možnos ť rozšíri ť túto komisiu o 

jedného poslanca z nášho klubu SaS.  

 

 Dôvodom je to, že do dnešného d ňa sme nedostávali 

žiadne informácie, to znamená nemohli sme ani reago vať, 

neboli sme informovaní o tom, jak sa proste toto, c elý 

tento dokument odvíja. Nemohli sme dáva ť naše podnety 

nášmu zástupcovi v tomto klube.  

 Ak vám to teda, ak sa s tým stotožníte, boli by sm e 

radi.  



 
 
                            Zápisnica MsZ 26.-27. septembra 2012 

686  

 A takisto sme sa uzhodli, že by to mala by ť pani 

Augustini č, čo by takisto členka dopravnej komisie 

hlavného mesta. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, nemám s tým vôbec žiadny problém.  

 Pani Augustini č ma o tom informovala. Miesto v tej 

zasada čke je dos ť ve ľké, čiže ešte jednu stoli čku tam 

ur čite nájdeme. A ja mám záujem, aby všetci boli prito m, 

pretože tak sa to najlepšie rodí. Myslím si, že to pomohlo 

aj tomu čo sme dnes spolo čne urobili, že každý klub zhruba 

vedel, že čo sa chystá a potom mohol lepšie pripravi ť 

svoju pozíciu na to dnešné hlasovanie.  

 Čiže ve ľmi rád vyhoviem tej požiadavke a pani 

Augustini č budeme prizýva ť na rokovania komisie pre 

parkovanie.    

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová má slovo. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja sa 

ospravedl ňujem, že sa znovu vraciam k tej téme, ale chcem 

sa ospravedlni ť môjmu kolegovi Igorovi Bendíkovi, že som 

použila slovo "nikdy". Nemám rada ultimatívne slová  a 

verím štatistikám nášho kolegu, aj ke ď úprimne sa 

priznávam, že ja si tiež nepamätám, že by som chýba la 

viackrát ako dvakrát, ale verím mu. Takže mrzí ma t o, ešte 

raz. Vyprovokoval ma Marian Greksa vtedy, takže to je on 

na vine.  
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 A ešte sa chcem spýta ť, nevideli ste niekto moju 

čiernu termosku na čaj? Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bola ve ľmi sympatická, takže. 

 S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Pilins ký, 

ktorý možno termosku niekde videl. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Pani čašní čka sa zhá ňala, že koho to asi je? Taká 

malá čierna, bacu ľatá.  

 (Poznámky.) Nie, termoska. Termoska, pardon.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som hne ď vedel že hovorí o termoske, lebo žiadnu 

bacu ľatú čašní čku si nikto z nás nevšimol. Pán poslanec, 

veľmi pekne ďakujeme za túto jednozna čnú identifikáciu, 

kde sa termoska nachádza.  

 

 Ja myslím, že to kolegiálne ospravedlnenie zo stra ny 

pani námestní čky je korektné. Ja som ve ľmi rád, že v tomto 

zastupite ľstve sa snažíme drža ť dobré vz ťahy. Ja som sa 

tiež dnes rozprával s pánom poslancom Nesrovnalom, aby sme 

si niektoré veci dopovedali mimo rokovania. Ale pat rí to k 

životu, niekedy sa necháme proste chyti ť a vyprovokova ť 

možno k veciam, ktoré treba poveda ť inak, korektnejšie a 
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slušnejšie, aj ke ď máme na veci iný názor. Čiže oce ňujem 

to ve ľmi, to čo ste povedali.  

 Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený do rôzneho a ja 

mu týmto dávam slovo. Pán poslanec Len č. Peter, máte 

slovo.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pardon, pán poslanec Hr čka nás tu ešte 

zásobuje informáciami, kedy sme tu chýbali. 

 

 Ja som sa prihlásil kvôli takejto veci:  

 Rád by som po ďakoval vedeniu mesta za aktivity, ktoré 

preukázalo v súvislosti s pres ťahovaním Základnej 

umeleckej školy Kowalského. Nechcel som s tým ob ťažova ť 

pri tom bode, ke ď sme schva ľovali tú zmluvu. Naozaj, ako 

je to zásluha aj vás, pán primátor, že ste na minis terstve 

vyboxovali zmenu toho stanoviska, že aj proste umel ecké 

školstvo má priestor tam kde iné umenie. Takže ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ďakujem ve ľmi pekne. Ja chcem po ďakova ť 

aj vám, lebo vy ste boli ten, ktorý vlastne nás tým to 

smerom viedol; ako predseda školskej komisie ste ti ež k 

tomu ve ľmi prispeli. A ja verím, že umeleckej škole sa 

bude v tom novom priestore dari ť, pretože najprv to 

vyzeralo beznádejne. Vy to viete ve ľmi dobré, lebo sme 

dostali od pána ministra negatívnu odpove ď a potom sme 

hľadali spôsob, ako ten zákon vyloži ť pozitívne v prospech 

veci. Podarilo sa nám ju nájs ť bez toho, aby sme ho 
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nejakým spôsobom ohýbali. Ale tú líniu ste vlastne vy 

prijali tu v zastupite ľstve, a bol to váš návrh.  

 

 Takže aj ja vám chcem po ďakova ť za ten výsledok, lebo 

už ho máme. A je to spolo čné dielo, ktorým sme pomohli 

našej základnej umeleckej škole.  

 Pán poslanec Pekár je ďalší prihlásený, nech sa pá či.  

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:     

 Ďakujem za slovo, pán primátor. K tomuto bodu mám 

návrh uznesenia. Aby som vysvetlil, je to na základ e nášho 

ostatného rokovania, spolo čného rokovania o výstavbe, 

resp. o umožnení výstavby v lokalite Prievozu medzi  

rodinnými domami, kde zmluvou o budúcej zmluve vlas tne 

bolo umožnené, pravdepodobná výstavba bytového domu  v 

rodinnej zástavbe.  

 

 Na tom rokovaní spolo čnom sme sa dohodli, že pokúsite 

sa rokova ť so svojim partnerom, resp. s partnerom hlavného 

mesta o tejto zmluve a o možnosti zrušenia tejto zm luvy. 

Takže prednášam uznesenie a poprosím aj poslancov o  

podporu tohto uznesenia: 

 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 žiada Milana Ftá čnika, primátora, zruši ť zmluvu o 

budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 

28650382100/0099 zo d ňa 27. 10. 2011, ú činnej 29. 10. 2011 

uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou bud úcim 

povinným z vecného bremena a spolo čnos ťou Gurman, s.r.o., 
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Prešovská 806401 Stará Ľubov ňa, I ČO 31731198 budúcim 

oprávneným z vecného bremena uzatvorenej pre potreb y 

získavania stavebného povolenia pod ľa príslušných 

ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení neskorší ch 

predpisov, a zabezpe čenie vecného bremena týkajúceho sa 

stavebného objektu SO8 prípojka STO plynu, ktorý je  

súčasťou objektovej sústavy bytový dom K ľukatá Bratislava, 

v  k. ú. Nivy, parcela číslo 15450/5 a 15444/4 k. ú. 

Ružinov, parcela 15491/3, 3125/15, 15491/5 a parcel a číslo 

15490/7. Ďakujem.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, kto umiestnil tú stavbu a kedy, ak s a 

môžem opýta ť?  

 Pán poslanec Pekár ešte chce reagova ť na moju otázku. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Môj predchodca v minulom volebnom období. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže aj záväzné stanovisko bolo z tohto času.  

 Lebo toto je pokus ako cez vecné bremeno zabráni ť 

výstavbe. Mne sa nezdá úplne korektný, naviac zmluv a je už 

rok uzavretá, alebo takmer rok uzavretá.  
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 Ale samozrejme, ak prijmete to uznesenie, budem 

postupova ť pod ľa neho a snaži ť sa dosiahnu ť zmenu tej 

zmluvy. Ak nie, tak stavebný úrad bude musie ť nájs ť iný 

spôsob ako tej výstavbe zabráni ť. Môže to by ť 

prehodnotenie záväzného stanoviska, alebo neviem už  čo by 

tam malo by ť, ke ďže je vydané územné rozhodnutie, nie je 

to také ľahké.  

 

 Čiže vecne tej snahe rozumiem, ale nes ľubujem 

výsledok, lebo nie je to už možno úplne v mojich ru kách. 

Sú tam zmluvné vz ťahy mesta, ktoré bude musie ť tie vz ťahy 

plni ť.   

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Pekárovi za jeho 

návrhu.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá má slovo. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ja sa chcem vráti ť k 

bodu číslo 76, hoci nebol prerokovaný, ale aby o mesiac 

neboli problémy a nedorozumenia, tak by som sa rada  

vyjadrila. A to tak, že rada by som vedela, neviem či je 

tu ešte pán Krištof? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Práve že nám odišiel, ale nech sa pá či, povedzte.  

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ:          

 Aby zistil; m ňa by zaujímalo, či tá podmienka 

verejnej sú ťaže schválená 31. 5. 8.8 bola uvedená aj v 
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súťažných podkladoch? To znamená, ak bola, tak je to v  

poriadku.  

 Ak nebola, tak navrhujem zruši ť sú ťaž.  

 To znamená, ak bola, v pohode ideme ďalej. Vypadla zo 

zmluvy, to znamená, že len doplni ť do zmluvy.  

 

 Ale mám tam ešte dve poznámky:  

 V bode 8.7 sú ťažných podkladov je návrh finan čnej 

kompenzácie za náhradnú výsadbu stromov vo výške 

36.451,93, to sa v zmluve nachádza, ale je to rozlo žené na 

5 rokov, čo sa mi nezdá adekvátne.  

 

 Pokia ľ by 8.8 vo výške 377.000 bola rozdelená na 5 

rokov, to je v pohode. Ale za stromy mesto muselo z aplati ť 

alebo malo zaplati ť už do 31. 12. 2011 a toto vlastne 

účastníkovi rozloži ť na 5 rokov sa mi nezdá adekvátne.  

 

 A potom je tam ešte jedna záležitos ť, čo sa týka 

termínov. V texte sa píše, že tá zmluva má by ť na 25 

rokov. Viem, že zápis z finan čnej komisie bol na 20 rokov, 

ale je možné, že sme odsúhlasili 25, to už si nepam ätám. 

 

 Ale v texte návrhu zmluvy sa nachádza 30. 5 rokov za 

Euro do kolaudácie, potom 10 rokov za Euro a potom ďalších 

15 rokov, čo pod ľa môjho názoru je 5 + 10 + 15 je 30; čiže 

na to sa treba pozrie ť. 

 

 A zárove ň v sú ťažných podkladoch je uvedené, že iba 

prvých 5 rokov má by ť za Euro, a ostatné má by ť komer čné. 

Preto sa pýtam, pre čo sa zmenili tie podmienky, resp. sa 

to nachádza v zmluve tých ďalších 10 rokov za Euro? 

Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja tomu rozumiem tak, že to je návrh toho uchádza ča, 

a my sme ho mali odmietnu ť, pretože nezodpovedá našim 

požiadavkám. Chcem vás informova ť, že vôbec to nevyzerá 

tak jednoducho ako tá sú ťaž skon čila. Že síce je záujemca 

a tento záujemca si nebude schopný splni ť všetky tie naše 

požiadavky. Navštívil ma pán Moška, ktorý reprezent uje tú 

inštitúciu, ktorá vyhrala a povedal mi, že by sa ve ľmi rád 

spolo čne s mestom uchádzal o financovanie toho projektu. 

Že on z vlastných zdrojov, ani z úverových zdrojov nevidí 

reálne v tejto chvíli pristúpi ť k realizácii.  

 

 Čiže my by sme mali dobre zváži ť, či prenajmeme ten 

štadión subjektu, ktorý bude ma ť problém zrealizova ť ten 

zámer, ktorý predložil. Takže budeme ma ť o mesiac o čom 

diskutova ť.  

 

 Tieto vaše pripomienky využijeme na to, aby sme 

upravili materiály do tej podoby, resp. minimálne 

vysvetlili ak tam dáme iné doby, pre čo sme to urobili. 

Napríklad, že to navrhol on a my iného žiadate ľa nemáme, 

tak nevieme dodrža ť tie pôvodné podmienky. 

 

 Ale potom by to malo skon či ť vlastne tým, že ich 

odmietneme a vypíšeme novú sú ťaž za iných podmienok. Asi 

by to tam malo smerova ť. 

 Čiže dôkladne sa na to pozrieme s pánom riadite ľom a 

materiál 76 predložíme na októbrové zastupite ľstvo so 

zodpovedaním otázok, ktoré ste nám položili.  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 
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 Slovo dávam pani poslankyni Jégh; nech sa vám pá či.   

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Mala som pôvodne dve veci ale teraz mám tri  

veci.  

 A na adresu pána Hr čku, nech si nemyslí, že keby som 

absentovala v prítomnosti tu, že by som sa ozvala 3 0. 

júna, na konci ve čer o desiatej, že ten kto nám predlžoval 

čas rokovania, to bol pán Hr čka s tými všelijakými 

faktickými poznámkami stokrát k jednej veci, že by som sa 

ozvala, keby som tu nesedela.  

 

 V apríli, neviem kedy sa fotilo, možno že som tu c ez 

deň nebola chví ľočku, ale iná č som tu stále. To ľko. To sa 

ešte pozis ťuje, toto sa uzavrela. 

 

 Ďalšia vec: Minule som interpelovala vás, pán 

primátor, oh ľadne autobusovej zástavky číslo 70 v 

Biskupiciach, križovatka Popradská - Krajinská a Ka zanská; 

to je vstupná brána do Biskupíc. Nemyslím si, že pr áve tak 

promtne a tak rýchlo bola tá moja požiadavka vybave ná ako 

sa vybavila, myslím si, že to už bolo na ceste, že sa to 

tam vymení. Len možno že tou svojou interpeláciou s om to 

urýchlila, že tam tie zástavky sú vymenené, sú pekn é. 

 

 Ďalšia vec je, že tam je ne čistota okolo toho, tak to 

by ešte mali z MHD, teda podnik da ť do poriadku. Aj tak 

ďakujem za takúto rýchlu výmenu týchto zastávok.  

 

 A do tretice: Chcela by som, aby aj ostatní kolego via 

počuli, Mestský klub poslancov SDKÚ - MOST HÍD už sa d ruhý 
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ro čník, teda druhýkrát zú častnili sú ťaži varenie gu ľášu v 

Biskupiciach.  

 

 A musím poveda ť, že v ďaka pánovi Svenovi Šov číkovi 

zabezpe čil super kuchára a dobré ingrediencie a mäso, 

keďže náš gu ľáš bol medzi piatimi najlepšími. Takže tým 

sme vyzbierali aj najviac pe ňazí, vyše 175 Eur, čo je 

pekná suma, čo sa dávalo do knižníc pre literatúru, teda 

biskupických knižníc.  

 Chcem sa po ďakova ť ešte raz všetkým tým, ktorí sa 

toho zú častnili z tohto nášho klubu. A je to taká dobrá 

spolupráca medzi poslancami a biskupickou mestskou časťou.  

Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pani poslanky ňa, aj za vaše 

poďakovanie pre Dopravný podnik s tou zástavkou. Asi t o 

išlo z oboch strán, že aj my sme zistili že treba n ie čo 

urobi ť a vy ste upozornili na problém, ktorý ste 

považovali za vážny pre mestskú časť.  

 Ja som ve ľmi rád, že ste spokojná s tým, ako to bolo 

zrealizované a verím že to tak bude aj na ďalej vo vz ťahu k 

tomu priestoru.   

 Slovo dávam pánovi poslancovi Za ťovi čovi, nech sa 

páči. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ: 

 Ja som mal najprv jeden bod, teraz mám dva body.  
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 Prvé k pánovi Hr čkovi; to čo hovorí nemá absolútne 

žiadnu výpovednú hodnotu; že tu nezostal do konca, to je 

jedna vec. 

 A na druhej strane sa chcem po ďakova ť pánovi 

primátorovi, ktorý tu ostal do konca tiež. Pán kont rolór 

tu ostal do konca a dokonca aj pán riadite ľ úradu do 

konca, a ďalej pracovníci do konca; a stáva sa, že niekto 

odíde a príde len na koniec. Tak to nemá absolútne 

výpovednú hodnotu, napríklad, ale to je mimo.  

 

 A teraz k hlavnej veci:  

 Chcel by som požiada ť, bol som teraz na Devínskej 

ceste sa pozrie ť a boli tam osadené dva radary kvôli 

rýchlosti. Ale radary sú pod ľa mňa osadené aj pod ľa 

občanov trocha nesprávne, až na konci obývanej časti. Je 

tam povolená 70-tka, je to obývaná časť, ak to poviem tak 

ľudovo, bol tam kedysi verejný dom, a tam za čala obytná 

časť. Ten verejný dom sa už zrušil, oproti je také 

záhradkárstvo, tam už bývajú ľudia. A na  konci obytnej 

časti kde za čína kame ňolom, kde je osadený radár, ktorý 

kontroluje rýchlos ť, ale je to už na konci tej obytnej 

časti.  

 

 Niekto tam osádzal, asi mesto. Bolo by fajn, keby 

osadilo radšej tam do tej prednej časti, kde tá obytná 

časť za čína. Lebo tam bývajú ľudia, a ke ď chcú ís ť na 

zástavku, nie sú ani chodníky, a aby to tam bolo tr ocha 

strážené. Môžte sa ís ť pozrie ť, pán primátor, na to. 

 

 A ešte v tej obytnej časti, je tam povolená 70-tka.  

 Čiže bolo by to vhodné možno aspo ň na tento kúsok 

pred ten kame ňolom da ť 50-tku; ak sa to bude da ť.  
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 Hovorím, ja nie som dopravák, ale bolo by to asi 

vhodné kvôli tým ľuďom, a kvôli de ťom, ktoré chodia do 

školy, je tam záhradkárstvo, at ď. Ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ja by som privítal, keby ste toto čo 

ste teraz povedali, predložili formou interpelácie.  My sa 

tým budeme vážne zaobera ť a zvážime čo pre to vieme 

urobi ť.  

 

 Tie radary sme tam naozaj osadili my preto, aby bo la 

tá cesta prispôsobená aj rýchlos ťou vozidiel na tú 

situáciu, že tam chodí omnoho viac cyklistov ako pr edtým 

vďaka cyklomostu do Rakúska. Čiže sme pripravení ako by 

som povedal upravi ť to zna čenie tak, aby vyhovovalo aj 

obyvate ľom, pretože ich chceme chráni ť. Kvôli ním sme to 

tam dali. Aj kvôli cyklistom, ktorí k nám prichádza jú, 

alebo našim obyvate ľom, ktorí cestujú do Rakúska na 

bicykli a potom naspä ť.  

 

 Čiže snažíme sa rieši ť ten priestor tak, aby bol 

vyhovujúci napriek tomu, že tá cesta je úzka. A vie te, že 

sme tu dnes rozhodovali o alternatívach budovania t rate, 

ale nejaký čas nám to ešte potrvá. Preto sme zvolili to 

riešenie na Devínskej ceste. 

 

 Na vaše vystúpenie pán poslanec Hr čka, pani 

námestní čka a potom máte priestor vy.  

 Takže nech sa pá či, pán poslanec Hr čka.       
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Robí sa tu aj bilancia, kto 

koľkokrát hlasoval. Tiež by som mohol skonštatova ť, že je 

nevypovedajúca, pretože tu môže niekto pod ľa nôt, ktoré mu 

niekto povedal, iba stlá čať gombík, nemusí by ť dušou 

prítomný, tiež to ni č neznamená. 

 

 A ja som reagoval iba na to, že tu bola kritika na  

poslancov, ktorí tu neostávajú do konca. A ve ľakrát, alebo 

teda viackrát už aj pán primátor urobil to, že nech al 

kone čné hlasovanie zapísa ť do zápisnice, aby mali možnos ť 

tí voli či, ktorí síce pod ľa mňa tie zápisnice ne čítajú, 

preto som chcel aby sa táto téma skôr ob čas preferovala aj 

na za čiatku, ke ď sú tu média, a podobne, nielen na konci, 

keď tu nikto nie je. Že existujú aj ľudia, ktorí tu musia 

odsedie ť poctivo do konca.  

 

 Áno, tá štatistika reálne o ni čom nevypovedá a je to 

skôr také formálne uznanie ľudí, ktorí majú snahu. Pozrite 

sa teraz na tieto dvadsa ťštyri, zoberte si že dvaja teraz 

nezahlasujeme, sme neuznášaniaschopní a všetky návr hy, 

ktoré sa tu teraz predniesli, budú zablokované.  

 

 Takže až úplne také nepodstatné to nie je, ale áno  

máte pravdu, neodráža to prácu poslanca.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová. 
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Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Iba ve ľmi krátko: Pán poslanec Hr čka je 

druhý ktorý sa pridáva ku mne. Viete, že od za čiatku je to 

moja téma. A ak si spomínate, pánovi primátorovi so m často 

vravela, čo máme z toho že sme napísaní do tých análov?  

 A preto som aj navrhla uznesenie, ktoré organiza čnému 

oddeleniu uložilo prácu navyše ku koncu roka vyhodn ocova ť 

každého poslanca pod ľa po čtu hlasovaní. Takže iba to 

pripomínam Martinovi (p. Za ťovi čovi), že teda budeme ho 

mať čochví ľa na stole. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Za ťovi č reaguje na faktické poznámky. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ:  

 Ja len k tomu napísaniu čo som hovoril, som písal 

list pánovi Mikušovi na dopravné, on to už preposie lal 

ďalej; neviem, či má to dáva ť ako interpeláciu? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie, nie, to netreba. A potom ak ste písali, tak t en 

podnet je tu a my sa mu budeme venova ť. Leto tú Devínsku 

si tiež potrebujeme vyhodnoti ť, je to tam čerstvo, 

cyklomost je tam otvorený vlastne od minulej soboty  
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oficiálne. My sme tam vtedy umiestnili to dopravné 

zna čenie, aj na cestu, aj tie radary, takže uvidíme ako  to 

skon čí. 

 Pán poslanec Šov čík, na koho?  

 (Poznámka.) 

 To nie je celkom možné, pretože môžte len na re čníka 

pred vami. Čiže môžte sa prihlási ť ako riadny re čník.  

 Slovo má pán poslanec Muránsky. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ:    

 Na poslednej komisii územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby sme na črtli aj 

tému, ktorá vyplýva z istých nedostatkov zmien a do plnkov 

02, kde sa práve zrušila jasná definícia stabilizov aného 

územia ako tých 15 %, a to práve prispelo k niektor ým 

nejasným výkladom.  

 

 A preto by sme chceli ako komisia da ť podmienku pre 

to, aby získali investori stanovisko k investi čnej 

činnosti v stabilizovanom území. Ako podmienka toho by 

bola, že by získali kladné vyjadrenie rady hlavnej 

architektky.  

 Je to nová téma.  

 

 Chcel som vlastne iba oboznámi ť aj toto 

zastupite ľstvo s tým, že na nie čom takomto za číname 

pracova ť, že je to nie čo čo si práve vyžaduje aktuálna 

situácia.  

 A preto som vlastne aj predniesol túto možnos ť, aby 

sme to mohli nejakým spôsobom zapracova ť do podmienok pre 

výstavbu v stabilizovanom území. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Chcem poveda ť, že ten návrh nejde dobrým smerom, 

pretože kapacita tej rady nie je taká, aby toto moh la 

zvládnu ť. My máme ro čne okolo 800 návrhov, z toho tak 

zhruba odhadujem polovica je v stabilizovanom území . Ja si 

myslím, že 15 % to že vypadlo je dobré. Nie preto, že máme 

teraz vo ľnejšie ruky.  

 

 My máme verbálnu definíciu stabilizovaného územia,  

pretože investori prišli a povedali: Vyšlo mi 15 %,  musíte 

mi to da ť. Zabudní! Musíš zlepši ť kvalitu toho územia, 

zachova ť proporcie, zachova ť charakteristický ráz, at ď. Je 

tam omnoho viac kritérií ako jedno jediné 15 %, kto ré sa 

dalo vyhodnoti ť. Viem, že je to subjektívne. Viem, že to 

vyhodnocovanie je subjektívne. A možno vy preto chc ete, 

aby to bolo širšie zhodnotené. Ja sa preto usilujem  

zverej ňova ť všetky tie stanoviská.  

 

 Ak niekto má pocit, že sme nie čo subjektívne 

vyhodnotili, nech nám to povie. A povie, že sme pus tili 

nie čo, čo narušuje charakteristický ráz, nie je v 

proporcii k existujúcej zástavbe, že sme porušili 

jednoducho územný plán a zle sme ho interpretovali.  Beriem 

to, že tá verejná kontrola nám pomáha.  

 

 Inak sa o tom ve ľmi dôsledne bavíme na urbanistickej 

komisii primátora, kde je aj pani hlavná architektk a. Ale 

kapacitu na to, aby prerokovávala 400 návrhov v rad e 

hlavnej architektky, ja to teda nevidím.  
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 Možno sa poradíme s ňou, ako to naplni ť, ale prizvem 

k tej diskusii aj vás, aby sme si vyjasnili, čo je reálne 

a čo nie. Aby sme tla čili veci, ktoré majú zmysel. Táto sa 

mi zdá, že nejde úplne tým smerom.  

 Pán poslanec Muránsky má slovo. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ:     

 Je to vec, ktorá si vyžaduje ešte možno nejakú ďalšiu 

diskusiu a ur čite je potrebné o tom za čať rozpráva ť. 

Predsa len tá textová definícia naozaj niekedy dáva  

možnosť subjektívneho výkladu. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc. 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vždy. Vždy. Vždy. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ: 

 A po vlastne rokovaní aj s hlavnou architektkou sm e, 

teda k tomuto povedala že áno, že bola by ochotná d o 

nie čoho takéhoto ís ť, ale nechcem. Ale chcel som to tu iba 

otvori ť, aby sme sa na túto tému za čali bavi ť, aby sme 

začali rozpráva ť a tento konkrétny problém za čali rieši ť 

nejakou koncepciou.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja sa toho ve ľmi rád zú častním tej diskusie ak ma 

pozvete na komisiu alebo na nejaké užšie debaty o t ejto 
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téme. Rád by som bol pri tom, aby sme si povedali, čo je 

reálne, čo je možné. Ja vám dám čísla podaní, teda po čty 

podaní, aby ste reálne videli, že o čom vlastne hovoríme a 

z toho si potom vymyslíme model, ktorý by bol možno  

funk čnejší ako ten čo máme teraz.  

 

 Pán poslanec Šov čík je posledný prihlásený do 

rôzneho; nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Áno. Len tak na oživenie, na záver, aby sme 

nemystifikovali poslaneckú prácu, ja navrhujem do n ašich 

štatistických zis ťovaní zahrnú ť aj kolónku po čet úspešne 

schválených predložených návrhov jednotlivými posla ncami.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na toto poviem krásny prípad, ke ď sa pýtali v 

anglickom parlamente, že kedy naposledy prešiel 

pozmeňujúci návrh opozi čného poslanca? V 56 alebo 58?  

 Nie som si celkom istý, ale nie čo na ten štýl. Také 

pekné fóry sa ob čas objavia.  

 Pán poslanec Bendík je ten, ktorý bude posledný. 

 

 

Ing. Igor  B e n d í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ke ďže som nestihol zareagova ť na 

ospravedlnenie Petry (p. Nagyovej Džerengovej) chce m 

poveda ť, že Petra, ďakujem, vážim si to.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

 Toto bol posledný príspevok do rôzneho.  

 

 Viem, že bol predložený návrh alebo návrhy, čiže ako 

posledná bude ma ť slovo návrhová komisia v tomto bode.  

 Nech sa pá či, pani predsední čka máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhovej komisii bol predložený jeden návrh na 

znenie uznesenia, ktorý predložil pán poslanec Peká r, 

ktorý aj písomne pre čítal. Ten návrh je ve ľmi dlhý, mám ho 

číta ť? 

 (Poznámky: Nie.) 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Viete o čo ide, žiada primátora za čať rokovanie o 

zrušení zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene. T o je 

podstata toho návrhu. Sú tam lokality, parcelné čísla, tie 

ste po čuli, zazneli v rozprave.  

 Čiže tá pointa je, vráti ť sa ku zmluve spred roka, 

kde žiada pán poslanec, aby som sa ja snažil za mes to 

vyrokova ť zrušenie tej zmluvy, pretože by to zabránilo 

výstavbe, s ktorou mestská časť nesúhlasí.  

 Takto by som stru čne interpretoval to, o čom teraz 

budeme hlasova ť.  
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 Čiže pani predsední čka návrhovej komisie uviedla 

návrh.  

 Ja vám dám priestor, aby ste sa vyjadrili hlasovan ím.  

 Je to návrh pána poslanca Pekára.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťjeden prítomných poslancov, čo nie je 

uznášaniaschopná situácia.  

 

 Ja som tu napo čítal viac, ale môžem to skúsi ť ešte 

raz.  

 Ak sa to nepodarí, tak ur čite do 14 dní nebudem môc ť 

zvola ť zastupite ľstvo, lebo prerokovali sme všetky body 

programu napriek tomu, že o tomto bode asi nerozhod neme.  

 

 Môžem da ť ešte raz hlasova ť len pre poriadok, aby sme 

si boli istí, že každý mal možnos ť sa vyjadri ť.  

 

 Čiže prosím, pani kolegy ňa, keby ste ešte raz 

spustili hlasovanie.  

 

 Hlasujeme o návrhu pána poslanca Pekára, ktorý žia da 

mesto zruši ť alebo za čať rokovania o zrušení zmluvy o 

budúcej zmluve.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Je to druhý pokus hlasova ť o tejto téme.  

 Pokia ľ bude neúspešný, prikro čím k ukon čeniu 

rokovania zastupite ľstva. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Dvadsa ťtri prítomných poslancov, ktorí sú nadpo-

lovi čnou vä čšinou.  
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 Devätnásti hlasovali za, jeden poslanec bol proti,  

dvaja sa zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k náv rhu 

pána poslanca Pekára, a to bola posledná aktivita, ktorú 

sme dnes urobili. 

 

 Ja chcem na záver po ďakova ť pani poslankyni Tvrdej, 

ktorá avizovala, že toto zasadnutie zastupite ľstva máme 

plánova ť na dva dni. Mala dobrý odhad, pretože sme v ďaka 

tomuto návrhu zvládli všetky body programu, aj s 

diskusiou, ktorá bola v niektorých prípadoch rozsia hla a 

náro čná.  

 Ale chcem vám po ďakova ť za všetky rozhodnutia, ktoré 

sme urobili.  

 Vám za ten organiza čný návrh. 

 Svojim kolegom za to, že vydržali s nami, alebo 

vytvorili nám podmienky na to, aby sme mohli pracov ať až 

do neskorých ve černých hodín, lebo nie je to ľahké, ale je 

to v záujme toho, že sme naozaj prerokovali všetky body, 

ktoré boli na programe.  

 Ve ľmi pekne ďakujem za vašu ú časť. 

 Kon čím rokovanie. 

 

 Uvidíme sa v takomto zložení koncom októbra, teda 

posledný štvrtok v októbri.  

 Do videnia.  

 

 (Ukon čenie o 21.14 h) 

 

                   x     x     x 
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 Mgr. Rastislav Gajarský               Milan Ftá čnik 

       riadite ľ                           primátor 

Magistrátu hl. mesta SR             hlavného mesta SR 

      Bratislavy                         Bratislavy     

 

 

 

 

 

                Overovatelia zápisnice: 

 

 

    Ing. Igor Bendík                   Ing. Ján Hr čka 

   poslanec Mestského                 poslanec Mest ského 

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta 

     SR Bratislavy                      SR Bratisla vy 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zápisnicu vyhotovila: 

 

 

                  Ing. Mária Bahnová 

                  komorná stenografka 
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