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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 

Bratislava, ktoré sa konalo v d ňoch 27. a 28. júna 2012.  

 

                       27. júna 2012:  

 Otvorenie zasadnutia                          str.   1 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice, vo ľba  

     návrhovej komisie                             str.  3 

     Návrh programu - schválenie                   str.  5 

 

BOD 1:                                             str. 31 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 201 2. 

 

BOD 2:                                             str. 39 

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovan í 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostliv osť v 

resocializa čnom stredisku pre drogovo závislých  

 

BOD 3:                                             str. 41 

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o zmene názv ov 

námestí v mestských častiach Bratislava - Ružinov a 

Bratislava - Staré Mesto                                         

 

BOD 4:                                             str. 44 

Návrh na zverenie pozemkov registra "C" katastra ne hnute ľ- 

ností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 

2844/1, parc. č. 2845/1 a parc. č. 2846/1, do správy 

Mestských lesov v Bratislave  



 
 
 
                        OBSAH ZÁPISNICE z MsZ 27. a 28. júna 2012 

2 

 

BOD 5:                                             str. 46  

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petrž alka za 

účelom výstavby plavárne. 

 (Prerokovaný ako bod 55A - str. 458) 

 

BOD 6:                                             str. 47  

Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratis lave, 

k. ú. Vajnory, na základe GP č. 23/2012, parc. č. 2668/10, 

2668/9, 2668/15, 2668/16, do správy mestskej časti 

Bratislava - Vajnory, vzniknutých k neknihovaného p ozemku 

parc. č. 349/2.  

 

BOD 7:                                             str. 48 

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

za ú čelom výstavby parkovacích domov. 

 (Prerokovaný ako bod 55B - str. 459) 

 

BOD 8:                                             str. 48 

Návrh na schválenie dodatku č. 11 88 0178 11 02 k protoko- 

lu o zverení pozemkov v k. ú. Petržalka za ú čelom realizá- 

cie projektu "Revitalizácia Vlasteneckého námestia"  

 

BOD 9:                                             str. 50 

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

Bratislave  

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

BOD 10:                                            str. 51 

Informácia o prevodoch majetku hlavného mesta Slove nskej 

republiky Bratislavy.    

 

BOD 11:                                            str. 74 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa pred ĺženia platnosti Zmluvy o nájme a o 

budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-12260-02-00 v znení 

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

Dodatku č. 08-94-1226-02. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 

 

NOVOZARADENÝ BOD 11:                               str. 74   

Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov  na 

vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch 

nehnute ľností vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

 

BOD 12:                                            str. 82 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa prenájmu stravovacej prevádzky a stan ovenie 

ceny nájmu za nebytové priestory stravovacej prevád zky 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

BOD 13:                                            str. 82 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
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Trnávka parc. č. 22180/13 spolo čnosti AIRCRAFT DIAGNOSTIK 

COMPANY, s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 14:                                            str. 83  

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.  

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

BOD 15:                                            str. 84  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Ružinov parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39 spolo čnosti 

HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

 

BOD 16:                                            str. 87 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Ružinov parc. č. 21818/2 spolo čnosti REZIDENCIA STRELKOVÁ, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 17:                                            str. 89 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 656/1, parc. č. 656/2, parc. č. 656/3, 

parc. č. 658/1, parc. č. 658/2 a parc. č. 659/1 pre 

spolo čnos ť BUILDER, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave. 
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BOD 18:                                            str. 91 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

parc. č. 3129 pre spolo čnos ť DOOVDEE, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave.  

 

BOD 19:                                            str. 93 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 1474 a parc. č. 1484 pre Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava so sídlom v 

Bratislave.  

 

BOD 20:                                            str. 94 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 

22261/2 a parc. č. 22875, k. ú. Ra ča, spolo čnosti Lidl 

Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave . 

 

BOD 21:                                           s tr. 102   

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 7221/1, 

k. ú. Ra ča, spolo čnosti Resort - inn, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave. 

 

BOD 22:                                           s tr. 105 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu časti pozemku v Bratislave, 

k.ú. Ra ča, parc. č. 891/152 vo výmere 7881 m2, pre nájomcu 

Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratisl ave. 
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BOD 23:                                           s tr. 107 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1220/5 v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spolo čnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spolo čnos ť so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 24:                                           s tr. 108  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy a bazénov 

na prevádzkach Správy telovýchovných a rekrea čných zaria-

dení hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 25:                                           s tr. 109 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - nebytových priestorov 

(malá telocvi čňa, dve šatne, sprchy a toalety) vo výmere 

255,72 m2 a časti pozemku parc. č. 5605/2 vo výmere cca 

5000 m2, nachádzajúcich sa na Dudvážskej č. 6 v 

Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu  

GALIILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave.  

 

BOD 26:                                           s tr. 117 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 190/4 v 

Bratislave, k. ú. Rusovce Štefanovi Kožkovi.  

 

BOD 27:                                           s tr. 121 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 

Mesto, parc. č. 22411 a parc. č. 3004/6 spolo čnosti 

Mišíkova, s.r.o., so sídlom v Bratislave.  
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BOD 28:                                           s tr. 123 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 288 a parc. č. 289 pre Nadr Halimi - 

JADRAN so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 29:                                           s tr. 128 

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

spolo čnosti APOLLO ARENA, s.r.o., so sídlom v Bratislave,  

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 30:                                           s tr. 133 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbrav ka, 

parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a 

parc. č. 3058/53 spolo čnosti Bytový dom Dúbravka, s.r.o., 

so sídlom v Bratislave, a návrh na nájom časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1, spolo čnosti 

Bytový dom Dúbravka, s.r.o., so sídlom v Bratislave , ako  

prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 31:                                           s tr. 143 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov , parc. 

č. 1978/26 a parc. č. 1978/32, ako prípadu hodného osobit- 

ného zrete ľa.  

 

BOD 32:                                          st r. 145 

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

parc. č. 513/1, Líš čie údolie, ako prípadu hodného osobit- 

ného zrete ľa. 
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BOD 33:                                           s tr. 147 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohra dy, 

parc. č. 19228/9, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 34:                                           s tr. 149 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka , parc. 

č. 14472/46, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 35:                                           s tr. 150  

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

Bystrica, stavby súp. č. 7841 na parc. č. 1064/2 - Dom 

smútku, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislav a - 

Záhorská Bystrica, so sídlom v Bratislave, ako príp adu 

hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 36:                                           s tr. 152 

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

Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnute ľnosti na 

Panskej ul. 35 vo vlastníctve spolo čnosti SPECTRUM SK, 

a.s., za nehnute ľnos ť na Sedlárskej ul. 2 vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

BOD 37:                                          st r. 154 

Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania  medzi 

hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slov enska 

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 (Prerušenie v rokovaní a pokra čovanie bodom 43.) 
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BOD 43:                                           s tr. 160 

Návrh na systém pomoci viacdetným rodinám. 

 

POKRAČOVANIE V BODE 37:                           str. 16 9 

 

BOD 38:                                           s tr. 173 

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

pozemky parc. č. 16991/1,2,25,26,27,28,29,30 a stavby súp. 

č. 4200 na parc. č. 16991/1 a súp. č. 4201 na parc. č. 

16991/2, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 39:                                           s tr. 175 

Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, 

stavby súp. č. 14127 - hydrofónna stanica na parc. č. 

3599, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

BOD 40:                                           s tr. 176  

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

parc. č. 3652/17, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 41:                                           s tr. 181 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, parc. 

č. 3553/44 ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 42:                                           s tr. 182 

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2. 

 

(BOD 43 - str. 160) 

 

BOD 44:                                           s tr. 189 

1) Petícia ob čanov - protest proti premiestneniu súsošia 
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   Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave 

2) Petícia za návrat monumentu Márie Terézie na pôv odné 

   miesto a dôstojný presun súsošia Štúrovcov na Ná mestie 

   slobody. 

 

BOD 45:                                           s tr. 207 

Návrh na realizáciu projektu "Trolejbusová tra ť kone čná 

Gaštanová". 

 

BOD 46:                                           s tr. 220 

Návrh na realizáciu projektu "Trolejbusová tra ť Tren čian- 

ská". 

 

BOD 47:                                           s tr. 221 

Návrh na realizáciu projektu "Vybudovanie prestupne j 

integrovanej zástavky MHD na Radlinského ulici". 

 

BOD 48:                                           s tr. 236 

Výsledky socio-ekonomickej analýzy hlavného mesta p re 

výber mestských oblastí pre projekt "Integrované st ratégie 

rozvoja mestských oblastí". 

 

BOD 49:                                           s tr. 245 

Návrh dodatku č. 1 Zria ďovacej listiny zariadenia pre 

seniorov Gerium a dodatku č. 1 Zria ďovacej listiny 

zariadenia pre seniorov Domov Pri kríži.  

 

BOD 50:                                           s tr. 246 

Informácia o realizácii "Programu výstavby bytov v 

Bratislave. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 
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BOD 51:                                           s tr. 248 

Informácia o aktuálnom právnom stave investi čného zámeru 

stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice ŽSR v Brati-

slave. 

 

 

                        28. júna 2012:  

 

(Otvorenie o 9.34 h).                             s tr. 279 

 

BOD 52:                                           s tr. 280 

Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2011. 

 

BOD 53:                                           s tr. 326 

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2012.  

 

BOD 54:                                           s tr. 354   

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 833/2009 zo d ňa 17. 12. 

2009.  

 

BOD 55:                                           s tr. 355 

Návrh na od ňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúce- 

ho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka,  k. ú. 

Trnávka spolo čnosti Krá ľova hora, s.r.o., so sídlom v Bra- 

tislave a návrh na schválenie nájmu pozemkov v Brat islave, 
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k. ú. Devín, od spolo čnosti Krá ľova hora, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave  

 

BOD 55A:                                          s tr. 458 

Návrh na zverenie pozemku k. ú. Petržalka do správy  

mestskej časti za ú čelom výstavby plavárne. 

 

BOD 55B:                                          s tr. 459 

Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka do spr ávy 

mestskej časti za ú čelom výstavby parkovacích domov.  

 

BOD 56:                                           s tr. 465  

Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR 

Bratislavy do rád škôl a do rád školských zariadení  v 

zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 57:                                           s tr. 467 

Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensk o, 

a.s., v súvislosti s plnením podmienok zmluvy o úve re č. 

10/085/08 zo d ňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo d ňa 

21. 7. 2009. 

 

BOD 58:                                           s tr. 497 

Návrh na riešenie domu na Rezedovej ulici č. 3 v 

Bratislave. 

 

 

VYSTÚPENIA OBČANOV:                                 

- Jozef Sivák                                     s tr. 520 

- Peter Janko                                     s tr. 524 

- Gabriel Drobniak                                s tr. 529 
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- Mária Mechá čková                                str. 530 

- Jaroslav Sopuch                                 s tr. 533 

 

BOD 59:                                           s tr. 536 

Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Brat islava 

za konate ľa obchodnej spolo čnosti Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

 

NOVÝ BOD 59:                                      s tr. 536 

Návrh na schválenie zastúpenia mesta Bratislavy v 

Bratislavskej organizácii cestovného ruchu. 

 

 

BOD 60:                                           s tr. 542 

Návrh na zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského zastupi- 

te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 64/2011 zo d ňa 31. 

marca 2011. 

 

BOD 61:                                           s tr. 546   

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik 

Bratislava, a.s. d ňa 21. júna 2012. 

 

BOD 62:                                           s tr. 546 

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, a.s., d ňa 27. júna 2012. 

 

BOD 63:                                           s tr. 547  
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Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti METRO Bratislava, a.s., 

dňa 26. júna 2012. 

 

BOD 64:                                           s tr. 547 

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s. d ňa 20. júna 2012. 

 

BOD 65:                                           s tr. 555 

Informácia o činnosti akciových spolo čností a spolo čnosti 

s ru čením obmedzeným s majoritnou ú časťou hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2011, ktorých predsedami dozor ných 

rád sú poslanci Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

BOD 66:                                           s tr. 556 

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Br atisla- 

ve (NS MHD) a v jej regióne. 

 

BOD 67:                                           s tr. 558 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

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

Bratislava. 

 

BOD 68:                                           s tr. 568  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy. 

 

BOD 69:                                           s tr. 570 
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Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útva ru na 

II. polrok 2012. 

 

BOD 70:                                           s tr. 579 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na  

prenájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky , Saune 

Delfín a Zimnom štadióne Harmincova na sezónu 2012/ 2013. 

 

BOD 71:                                           s tr. 581 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Harm incova 

3 v Bratislave, k. ú. Dúbravka.  

 

BOD 72:                                           s tr. 582 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov v Saune Rosni čka, ul. M. 

Schneidera Trnavského 2/C v Bratislave, k. ú. Dúbra vka.  

 

BOD 73:                                           s tr. 583 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom pozemku, nebytových priestorov na prízemí a s uteréne 

v objekte na Svätoplukovej ul. č. 3 v Bratislave, k. ú. 

Nivy. Objekty a pozemok sú zverené do správy organi zácii 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. 

 

BOD 74:                                           s tr. 585 

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

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

verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže. 
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BOD 75:                                           s tr. 586 

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, 

nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 

m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. 

č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej  

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže.   

 

BOD 76:                                            str.626  

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

č. 327/10, Hadia cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže. 

 

BOD 77:                                           s tr. 628          

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

parc. č. 3888/51, parc. č. 3888/56, parc. č. 3888/105, 

parc. č. 3888/106, parc. č. 3888/124, parc. č. 3888/125 a 

parc. č. 3888/127 pod korytom Vydrice.  

 

BOD 78:                                           s tr. 629 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

parc. č. 3138/7.  

 

BOD 79:                                           s tr. 631    

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

parc. č. 4423/10. 

 

BOD 80:                                           s tr. 635 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, p arc. č. 

21928/3.  
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BOD 81:                                           s tr. 641  

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

parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spolo čnosti 

TERNO Slovensko spotrebné družstvo, so sídlom v Bra tislave 

 

BOD 82:                                           s tr. 647 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petrža lka, 

parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6 spolo čnosti SHELL 

Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

NOVOZARADENÝ BOD 82:                              s tr. 647 

Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratis lave, 

k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava - 

Petržalka za ú čelom výstavby cyklotrasy na Kop čianskej 

ulici v Bratislave v zmysle projektu "SERVUS PONTIS  - 

Zelená cesta Kop čianska, Petržalka". 

 

VRÁTENIE SA K BODU 81:                            s tr. 651 

 

BOD 83:                                           s tr. 660 

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

Dúbravka, parc. č. 580/7 a parc. č. 580/35 na ulici Strmé 

sady.  

 

BOD 84:                                           s tr. 661      

Návrh na predaj rekrea čnej chaty so súp. č. 816 a pozemkov 

parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. č. 5079/69 v 

okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekule, rekrea čná oblas ť 

Moravský Ján - Sekule, formou priameho predaja a ce novou 

ponukou.  
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BOD 85:                                           s tr. 663     

Návrh na schválenie 2. kola zverejnenia zámeru na n ájom 

nebytového priestoru na prízemí objektu na Bodrocke j 44 v 

Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice. 

 

BOD 86:                                           s tr. 665 

Návrh na schválenie finan čného príspevku na zabezpe čenie 

internetu pre Múzeum mesta Bratislavy Antická Gerul ata 

Bratislava - Rusovce.  

 

BOD 87:                                           s tr. 666 

Návrh na od ňatie časti pozemku parc. č. 135 k. ú. Rusovce 

mestskej časti Bratislava - Rusovce a na zverenie 

novovytvorených pozemkov v k. ú. Rusovce do správy Múzea 

mesta Bratislava - Antická Gerulata Bratislava - Ru sovce. 

 

BOD 88:                                           s tr. 667 

Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, par c. č. 

15294/36 od DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, so  sídlom 

v Bratislave.  

 

BOD 89:                                           s tr. 669 

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Petrž alka.  

 

BOD 90:                                           s tr. 670 

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Ra ča. 

 

BOD 91:                                           s tr. 671 

Návrh na spä ťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bratislavy 

podaného d ňa 25. 10. 2010 vo či rozsudku Okresného súdu 
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Bratislava IV, sp. zn.: 186/06 zo d ňa 15. 04. 2010 v plnom 

rozsahu. 

 

BOD 92:                                           s tr. 673  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 479/2012 zo d ňa 01. 03. 

2012. 

 

BOD 93:                                           s tr. 676 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 42, Slatinská 2, 

Žitavská 4, Ra čianska 63, Sibírska 35, 37, Brodská 2, 4, 

6, 8, Karloveská 51, 53, 55, Silvánska 12, 14, 16, Lachova 

18, Muškátová - garáže - vlastníkom bytov a nebytov ých 

priestorov.   

 

BOD 94:                                           s tr. 677 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 37/2011 zo d ňa 

03. 03. 2011 a č. 297/2011 zo d ňa 29. 09. 2011. 

 

BOD 95:                                           s tr. 678 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 96:                                           s tr. 680 

Interpelácie. 

 

- poslanky ňa Anna Dyttertová:                     str. 681   

  Majetkovoprávne usporiadanie verejného 

  vodovodu a kanalizácie medzi BVS a ZZ Vodojem. 
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- poslanec Mgr. Peter Pilinský:                   s tr. 683 

  Prechod pre chodcov na Púchovskej ul.  

 

- poslanky ňa Izabella Jégh:                       str. 684 

  Obnova cestného zna čenia. 

  Cestná svetelná signalizácia. 

 

- poslanec JUDr. Tomáš Kor ček:                    str. 685 

  Nová organiza čná štruktúra magistrátu. 

 

- poslanec Mgr. Sven Šov čík:                      str. 687 

  Neprejazdné Námestie SNP. 

 

- poslanec Ján Budaj:                             s tr. 689 

  Informácia k Cvernovke.    

 

- poslanky ňa Ing. Alena Krištofi čová:             str. 693 

  Organiza čná štruktúra magistrátu - 1 miesto 

  úrad pre ženu a rodinu. 

 

- poslanec Ing. Milan Černý:                      str. 694 

  K uzneseniu č. 559 z 26.4.2012. 

 

- poslanec Ing. Peter Len č:                       str. 695 

  Odstavenie elektri čkového tunela.  

 

- poslanec Ing. Ignác Kolek:                      s tr. 697 

  Nevyplácanie miezd zamestnancom magistrátu. 
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BOD 97:                                           s tr. 698 

Rôzne  

 

- poslanec Mgr. Peter Pilinský:                   s tr. 698 

  Čerpanie eurofondov. 

- poslanec Mgr. Jozef Uhler:                      s tr. 699 

  Vodorovné dopravné zna čenie.        

- poslanec Ing. Vladislav He čko:                  str. 700 

  Petícia k výstavbe betonárky.  

- poslanec JUDr. Tomáš Kor ček:                    str. 706 

  Predloženie organiza čnej štruktúry magistrátu. 

- poslanec Ing. Libor Gašpierik:                  s tr. 708 

  Rozdelenie dividend pre hlavné mesto.   

- poslanec Ing. Vladislav He čko:                  str. 710 

  Návrh na ďalšieho člena návrhovej komisie 

  M. Greksu; dovolenie. 

- poslanky ňa Ing. Jarmila Tvrdá:                  str. 712 

  Požiadanie o politické rokovania za čiatkom 

  septembra.  

- poslanky ňa Izabella Jégh:                       str. 713 

  Chovanie poslancov na zastupite ľstvách. 

- poslanec Marian Greksa:                         s tr. 714 

  Ospravedlnenie neú časti poslanca Bendíka. 

- poslanky ňa Ing. Jarmila Tvrdá:                  str. 714 

  Oznámenie, že z klubu KDH sú prítomní všetci.  

- poslanky ňa Ing. Petra Nagyová Džerengová:       str. 715 

  K ú časti poslanca Bendíka.  

- Ing. Peter Len č:                                str. 715 

  Cyklotrasa cez Siho ť. 

- poslanec Mgr. Sven Šov čík:                      str. 717 

  Vyjadrenie k cyklotrase cez Siho ť. 
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- poslanky ňa Ing. Anna Reinerová:                 str. 718 

  Rekonštrukcia WC v Devíne. 

- Ing. arch. Ingrid Konrádová:                    s tr. 720 

  Vyjadrenie k zámeru rekonštrukcie WC v Devíne. 

- poslanky ňa Ing. Alena Krištofi čová:             str. 721 

  Pride ľovanie miest v mestských rekrea čných  

  zariadeniach pre sociálne slabšie rodiny s  

  de ťmi. 

- poslanec Mgr. V. Kubovi č:                       str. 724        

  Ú časť poslancov Strany zelených a nezávislých. 

- JUDr. Dušana Viš ňovská, riadite ľka magistrátu:  str. 725 

  Po ďakovanie pracovníkom magistrátu za prácu  

  pri zabezpe čovaní mestského zastupite ľstva. 

- poslanec Ing. Libor Gašpierik:                  s tr. 726 

  Ú časť klubu SDKÚ a MOST HÍD. 

 

Predloženie návrhov uznesení                      s tr. 726      

 

Ukončenie zasadnutia MiZ 28. 6. 2012.             str. 7 32 

 

 

                      x             x       
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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 Bratislavy  

 (Otvorenie 27. júna 2012  o 15,47 h) 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

prosím, aby ste zaujali miesta v rokovacej sále, ab y sme 

mohli otvori ť rokovanie dnešného zasadnutia. 

 Ešte raz si vás dovo ľujem požiada ť, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, aby ste zaujali s voje 

miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pristúpi ť k 

otvoreniu nášho dnešného rokovania.  

 

 Vidím, že už prišli aj poslanci z valného 

zhromaždenia Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. To 

valné zhromaždenie trvalo až do pol štvrtej, preto som aj 

ja chví ľu meškal. Ve ľmi sa vám za to ospravedl ňujem, ale 

od 13. h sme mali valné zhromaždenie. Chceli sme ho  

dokon či ť tak, aby všetko prebehlo v súlade s predpismi. 

Takže vidím, že už páni poslanci prichádzajú, lebo pani 

poslanky ňa Dzivjáková bola tiež. Predpokladám, že o chví ľu 

prídu aj ďalší, ktorí boli prítomní na tomto valnom 

zhromaždení.  

 Poprosím vážených poslancov, pána poslanca Bendíka  a 

pána poslanca Hr čku, keby sme sa usadili, aby sme mohli 

začať a rozhodova ť o programe.  
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 Budeme ma ť aj prestávky, budete ma ť priestor na to, 

aby ste si niektoré veci dopovedali. 

 

 Takže ak dovolíte, vážené panie poslankyne, vážení  

páni poslanci, vážené dámy a páni,  

 o t v á r a m  týmto rokovanie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam vás poslancov mestského  

zastupite ľstva, vítam prítomných starostov, ktorých teraz 

zastupuje iba pani starostka Lacková; srde čne ju vítam. A 

samozrejme, vítam aj všetkých prítomných, ktorí sú 

prítomní v zastúpení verejnosti.  

 

 Pod ľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina poslancov, konkrétne bol prezentovaný po čet 28. 

Avizoval som, že ešte traja či štyria poslanci prídu z 

valného zhromaždenia. 

 Konštatujem preto, že mestské zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné.  

 

 

 O ospravedlnenie neú časti na dnešnom zasadnutí 

požiadali nasledovní poslanci:  

- pán poslanec Peter Hochschorner z dôvodu že už od išiel   

  do dejiska olympiády  

- pani poslanky ňa RNDr. Marta Černá 

- pani námestní čka Ing. Petra Nagyová Džerengová príde  

  neskôr. 

 

 A ospravedlnili sa starostovia, pán starosta Ing. 

Pavel Škodler, pán starosta Ing. Peter Šramko, pán 
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starosta Milan Jambor a pani starostka PhDr. Alžbet a 

Ožvaldová.  

 To ľko ku ospravedlneným.   

 

 Ak dovolíte, mám tu ešte predtým, než prejdeme k 

procedurálnym otázkam jednu milú povinnos ť. Chcel by som 

zablahožela ť jednému z radov poslancov k jeho životnému 

jubileu. Konkrétne je to pán poslanec Ing. Ignác KO LEK, 

ktorému týmto blahoželám v mene mesta, dúfam že aj vo 

vašom mene k jeho okrúhlym narodeninám. Naozaj je t o 

okrúhle životné jubileum.  

 

 Takže, pán poslanec, tak ako zvykneme, chcem vám 

zablahožela ť v mene svojom i v mene všetkých vašich 

kolegov k tomuto sviatku. A zažela ť vám ve ľa pozitívnej 

energie či v rodine ale aj v tom verejnom pôsobení, na 

ktoré ste sa podujali, aby vám tá energia vydržala,  

pretože ju budeme potrebova ť na všetko čo nás ešte čaká. 

Všetko najlepšie pán poslanec. 

 Prosím, keby ste sa postavili. 

 (Blahoželanie - potlesk.) 

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 pristúpime ku schváleniu overovate ľov zápisnice z 

dnešného rokovania.  

 

 Za overovate ľky, pretože sú to dve dámy, poslankyne, 

navrhujem 

- pani poslanky ňu Ing. Alenu Krištofi čovú a  

- pani poslanky ňu Anna Dyttertovú.   
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 Ak nie sú iné návrhy dám o tom hlasova ť, len dávam 

vám priestor, ak by ste mali iný návrh. 

 Ke ďže nemáte, prosím, prezentujte sa a hlasujte o 

návrhu na overovate ľov dnešnej zápisnice. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili overovate ľov dnešnej 

zápisnice.  

 

 

 Mám pre vás návrh na návrhovú komisiu . Navrhujem do 

nej: 

- pani poslanky ňa JUDr. Júliu Ondrišovú 

- pána poslanca Ing. Petra Len ča 

- pána poslanca Ing. Igora Bendíka 

- pána poslanca Jána Panáka 

- pani poslanky ňu Izabellu Jégh.   

 

 Máte, prosím, nejaké iné návrhy? 

 Ke ďže iné návrhy predložené neboli, poprosím, keby 

ste hlasovali o zložení návrhovej komisie.  

 Prezentujte sa a hlasujte. Vidím, že všetci poslan ci 

to berú ako ve ľkú dôveru zo strany poslancov. Takže 

prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 
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 Konštatujem, že sme zvolili návrhovú komisiu. 

 

 Požiadam jej členov, aby sa odobrali na ur čené 

miesto, aby mohla komisia pracova ť v zmysle toho čo už 

máme zvládnuté.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, náv rh  

programu na dvojd ňové rokovanie  mestského zastupite ľstva 

ste dostali v pozvánke:  

 

 Otvorenie 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5.  2012 

 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta SR 

    Bratislava o poskytovaní starostlivosti a o úhr ade za  

    poskytovanú starostlivos ť v resocializa čnom stredisku  

    pre drogovo závislých 

 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta SR 

    Bratislavy o zmene názvov námestí v mestských častiach  

    Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 

 4. Návrh na zverenie pozemkov registra "C" katastr a ne- 

    hnute ľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica,  

    parc. č. 2844/1, parc. č. 2845/1 a  parc. č. 2846/1 do 

    správy Mestských lesov v Bratislave 

 5. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. P etržal- 

    ka, parc. č. 3264/24, do správy mestskej časti Bratis- 

    lava - Petržalka za ú čelom výstavby plavárne 

 6. Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Br atisla- 

    ve, k. ú. Vajnory, na základe GP č. 23/2012, parc. č.  

    2668/10, 2668/9, 2668/15, 2668/16 do správy mes tskej   
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    časti Bratislava - Vajnory, vzniknutých z neknihovan é- 

    ho pozemku parc. 349/2 

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

    žalka, parc. č. 2475/2, parc. č. 4696 a novovytvorená 

    parc. č. 1580/9 do správy mestskej časti Bratislava -  

    Petržalka za ú čelom výstavby parkovacích domov 

 8. Návrh na schválenie dodatku č. 11 88 0178 11 02 k pro- 

    tokolu o zverení pozemkov v k. ú. Petržalka za účelom  

    realizácie projektu "Revitalizácia Vlasteneckéh o ná- 

    mestia" 

 9. Návrh na zvýšenie základného imania spolo čnosti  

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

    mesta SR Bratislavy ako akcionára spolo čnosti, alebo  

    na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na  spo-  

    lo čnos ť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na 

    predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 68, 69, 70 a 71 

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

    sídlom v Bratislave 

10. Informácia o prevodoch majetku hlavného mesta S R Bra- 

    tislavy  

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne.) 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa pred ĺženia platnosti Zmluvy o nájme a 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 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa prenájmu stravovacej prevádzky a stano- 

    venie ceny nájmu za nebytové priestory stravova cej  

    prevádzky 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 
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    týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú.  

    Trnávka parc. č. 22180/13 spolo čnosti AIRCRAFT  

    DIAGNOSTIK COMPANY, s.r.o., so sídlom v Bratisl ave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnute ľností - nebyto- 

    vých priestorov vo výmere 752,60 m2 a pozemku p arc. č. 

    3085 vo výmere 2509 m2, nachádzajúcich sa na Bi líkovej 

    1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu Cir kevná 

    materská škola Gianny Berettovej Mollovej so sí dlom v  

    Bratislave 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Ružinov parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39 spolo č- 

    nosti HELIOS spol. s r.o., so sídlom v Bratisla ve  

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa       

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

    Ružinov parc. č. 21818/2 spolo čnosti REZIDENCIA  

    STRELKOVA, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú . Petr- 

    žalka, parc. č. 656/1, parc. č. 656/2, parc. č. 656/3, 

    parc. č. 658/1, parc. č. 658/2 a parc. č. 659/1 pre 

    spolo čnos ť BUILDER, spol. s r.o., so sídlom v Bratis- 

    lave 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú.  Petr- 

    žalka, parc. č. 3129 pre spolo čnos ť DOOVDEE s.r.o., so  

    sídlom v Bratislave 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitého z rete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú . Petr- 

    žalka, parc. č. 1474 a parc. č. 1484 pre Úrad práce,  
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    sociálnych vecí a rodiny Bratislava so sídlom v  Bra- 

    tislave 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc.  

    č.22261/2 a parc. č. 22875 v k. ú. Ra ča, spolo čnosti  

    Lidl Slovenská republiky, v.o.s., so sídlom v B ratis- 

    lave 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitého z rete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc.  č.  

    7221/1 v k.ú. Ra ča, spolo čnosti Resort - inn, s.r.o.,  

    so sídlom v Bratislave 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa dlhodobého nájmu časti pozemku v Bratis- 

    lave, k. ú. Ra ča, parc. č. 891/152 vo výmere 7881 m2, 

    pre nájomcu Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom 

    v Bratislave 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Nové Mesto, parc. č. 12201/5 spolo čnosti Dopravný pod- 

    nik Bratislava, akciová spolo čnos ť so sídlom v Bratis- 

    lave 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy a ba- 

    zénov na prevádzkach Správy telovýchovných a re krea č- 

    ných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - nebytových pries-   

    torov (malá telocvi čňa, dve šatne, sprchy a toalety)  

    vo výmere 255,72 m2 a časti pozemku parc. č. 5605/2 vo  

    výmere cca 5 000 m2, nachádzajúcich sa na Dudvá žskej  

    č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre n á- 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

9 

    jomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratis lave 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 190/4 v  

    Bratislave, k. ú. Rusovce Štefanovi Kožkovi 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Mesto, parc. č. 22411 a parc. č. 3004/6, spolo čnosti  

    Mišíkova, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú . Petr- 

    žalka, parc. č. 288 a parc. č. 289, pre Nadr Halimi -  

    JADRAN so sídlom v Bratislave 

29. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré  

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

    Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zret eľa 

30. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dú bravka, 

    parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a  

    parc. č. 3058/53, spolo čnosti Bytový dom Dúbravka  

    s.r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na nájo m časti 

    pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1, 

    spolo čnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., so sídlom v  

    Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zret eľa 

31. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ruž inov, 

    parc. č. 1978/26 a parc. č. 1978/32, ako prípadu hod- 

    ného osobitného zrete ľa 

32. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Kar lova  

    Ves, parc. č. 513/1, Líš čie údolie, ako prípadu hodné- 

    ho osobitného zrete ľa 

33. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vin ohrady, 

    parc. č. 19228/9, ako prípadu hodného osobitného zre- 

    te ľa 
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34. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trn ávka,  

    parc. č. 14472/46, ako prípadu hodného osobitného zre- 

    te ľa 

35. Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Zá- 

    horská Bystrica, stavby súp. č. 7841 na parc. č.  

    1064/2 - Dom smútku, Rímskokatolíckej cirkvi, f arnosti 

    Bratislava - Záhorská Bystrica, so sídlom v Bra tisla- 

    ve, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

36. Návrh na zámenu nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Sta- 

    ré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnute ľnosti  

    na Panskej ul. 35 vo vlastníctve spolo čnosti SPECTRUM 

    SK, a.s., ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

37. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiad ania  

    medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou b ankou  

    Slovenska ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

38. Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Tr- 

    návka, pozemky parc. č. 16991/1,2,25,26,27, 28, 29,30  

    a stavby súp. č. 4200 na parc. č. 16991/1 a súp. č. 

    4201 na parc. č. 16991/2, ako prípadu hodného osobit-      

    ného zrete ľa 

39. Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Vra- 

    ku ňa, stavby súp. č. 14127 - hydrofónna stanica na  

    parc. č. 3599, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

40. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Kar lova  

    Ves, parc. č. 3652/17, ako prípadu hodného osobitného 

    zrete ľa 

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

    parc. č. 3553/44, ako prípadu hodného osobitného zre- 

    te ľa 

42. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010 /2 
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43. Návrh na systém pomoci viacdetným rodinám 

44. 1) Petícia ob čanov - protest proti premiestneniu súso- 

       šia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratisla- 

       ve 

    2) Petícia za návrat monumentu Márie Terézie na  pôvod- 

       né miesto a dôstojný presun súsošia Štúrovco v na 

       Námestie slobody 

45. Návrh na realizáciu projektu "Trolejbusová tra ť kone č- 

    ná Gaštanová" 

46. Návrh na realizáciu projektu "Trolejbusová tra ť Tren- 

    čianska" 

47. Návrh na realizáciu projektu "Vybudovanie prest upnej 

    integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici"  

48. Výsledky socio-ekonomickej analýzy hlavného mes ta pre  

    výber mestských oblastí pre projekt: "Integrova né  

    stratégie rozvoja mestských oblastí" 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

49. Návrh dodatku č. 1 Zria ďovacej listiny zariadenia pre  

    seniorovo Gerium a dodatku č. 1 Zria ďovacej listiny  

    zariadenia pre seniorov Domov Pri kríži 

50. Informácia o realizácii "Programu výstavby byto v v  

    Bratislave" 

51. Informácia o aktuálnom právnom stave investi čného zá- 

    meru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice ŽSR 

    v Bratislave  

 

 

Predpoklad na za čatie rokovania d ňa 28. 6. 2012  

52. Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta SR Bratislavy za 

    rok 2011 

53. Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy  
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    na rok 2012 

54. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 833/2009 zo d ňa 17.  

    12. 2009 

55. Návrh na od ňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka,  

    návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú . Petr- 

    žalka, k. ú. Trnávka spolo čnosti Krá ľova hora, s.r.o., 

    so sídlom v Bratislave a návrh na schválenie ná jmu po- 

    zemkov v Bratislave, k. ú. Devín, od spolo čnosti Krá-   

    ľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

56. Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta S R Bra- 

    tislavy do rád škôl a do rád školských zariaden í v  

    zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratisla- 

    vy 

57. Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slov ensko,  

    a.s., v súvislosti s plnením podmienok Zmluvy o  úvere 

    č. 10/085/08 zo d ňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 

    zo d ňa 21. 7. 2008 

58. Návrh na riešenie domu na Rezedovej č. 3 v Bratislave 

59. Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratis- 

    lavy za konate ľa obchodnej spolo čnosti Mestský parko- 

    vací systém, spol. s r.o. 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

60. Návrh na zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského za- 

    stupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 64/2011   

    zo d ňa 31. marca 2011 

61. Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom va lnom  

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik Bra- 

    tislava, akciová spolo čnos ť d ňa 21. júna 2012 
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62. Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom va lnom 

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodá- 

    renská spolo čnos ť, a.s., d ňa 21. júna 2012 

63. Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom va lnom 

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti METRO Bratislava,  

    a.s., d ňa 26. júna 2012 

64. Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom va lnom 

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská inte- 

    grovaná doprava, a.s., d ňa 20. júna 2012 

65. Informácia o činnosti akciových spolo čností a spolo č- 

    ností s ru čením obmedzeným s majoritnou ú časťou hlav- 

    ného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorých p redse- 

    dami dozorných rád sú poslanci Mestského zastup ite ľ- 

    stva hlavného mesta SR Bratislavy 

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

    tislave (NS MHD) a v jej regióne  

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

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

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

    Bratislava 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

68. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest- 

    ského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

69. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského  

    kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru  

    na II. polrok 2012 

70. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámer u na  

    prenájom nebytových priestorov na Plavárni Pasi enky,  

    Saune Delfín a Zimnom štadióne Harmincova na se zónu  

    2012/2013 

71. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejne j sú ťa- 
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    že na nájom nebytových priestorov na Zimnom šta dióne 

    Harmincova 3 v Bratislave, k. ú. Dúbravka 

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

    že na nájom nebytových priestorov v Saune Rosni čka,  

    ul. M. Sch. Trnavského 2/C v Bratislave, k. ú. Dúbrav- 

    ka 

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

    že na nájom pozemku, nebytových priestorov na p rízemí  

    a suteréne v objekte na Svätoplukovej ul. č. 3 v Bra- 

    tislave, k. ú. Nivy, objekty a pozemok sú zvere né do 

    správy organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mest a Bra- 

    tislavy 

74. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. De vín,  

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

    chodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchod- 

    nej verejnej sú ťaže 

75. Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratisla- 

    ve, nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere  

    151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Pan ská ul. 

    č. 2, súp. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej  

    verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej ve- 

    rejnej sú ťaže 

76. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dev ín,  

    parc. č. 327/10, Hadia cesta, formou obchodnej verej- 

    nej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej  

    sú ťaže 

77. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ka rlova  

    Ves, parc. č. 3888/51, parc. č. 3888/56, parc. č.  

    3888/105, parc. č. 3888/106, parc. č. 3888/124, parc. 

    č. 3888/125 a parc. č. 3888/127 pod korytom Vydrice     

78. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré 
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    Mesto, parc. č. 3138/7 

79. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

    parc. č. 4423/10 

80. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Niv y,  

    parc. č. 21928/3 

81. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ru žinov, 

    parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spolo čnosti 

    TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bra- 

    tislave 

82. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Pe tržalka 

    parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6, spolo čnosti SHELL 

    Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

83. Návrh na predaj časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dú- 

    bravka, parc. č. 580/7 a parc. č. 580/35 na ulici  

    Strmé sady 

84. Návrh na predaj rekrea čnej chaty so súp. č. 816 a po- 

    zemkov parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. č.  

    5079/69 v okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sek ule,  

    rekrea čná oblas ť Moravský Ján - Sekule, formou priame- 

    ho predaja s cenovou ponukou 

85. Návrh na schválenie 2. kola zverejnenia zámeru na ná- 

    jom nebytového priestoru na prízemí objektu na Bodroc- 

    kej ul. č. 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice 

86. Návrh na schválenie finan čného príspevku na zabezpe če- 

    nie internetu pre Múzeum mesta Bratislavy Antic ká  

    Gerulata Bratislava - Rusovce 

87. Návrh na od ňatie časti pozemku parc. č. 135 k. ú. Ru- 

    sovce mestskej časti Bratislava - Rusovce a na zvere- 

    nie novovytvorených pozemkov v k. ú. Rusovce do  správy  

    Múzea mesta Bratislavy - Antická Gerulata Brati slava - 

    Rusovce 
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88. Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy,  parc.  

    č. 15294/36 od DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, so 

    sídlom v Bratislave 

89. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. P etržal- 

    ka 

90. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. R ača 

91. Návrh na spä ťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bra-  

    tislavy podaného d ňa 25. 10. 2010 vo či rozsudku Okres- 

    ného súdu Bratislava IV, sp. zn.: 186/06 zo d ňa 15.04. 

    2010 v plnom rozsahu 

92. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupit eľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 479/2012 zo d ňa 01.03. 

    2012 

93. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v  

    obytnom dome Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 42, Slatinská 

    2, Žitavská 4, Ra čianska 63, Sibírska 35, 37, Brodská 

    2, 4, 6, 8, Karloveská 51, 53, 55, Silvánska 12 , 14,  

    16, Lachova 18, Muškátová - garáže, vlastníkom bytov a 

    nebytových priestorov 

94. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 37/ 

    2011 zo d ňa 03. 03. 2011 a č. 297/2011 zo d ňa 29. 09. 

    2011 

95. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

96. Interpelácie 

97. Rôzne  

 

16.00 h vystúpenie ob čanov. 
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 Chcem vás informova ť o niektorých zmenách, ktoré 

chcem urobi ť v programe z moci predkladate ľa. 

 

 Po prvé, chcem stiahnu ť bod č. 9  - Návrh na zvýšenie 

základného imania spolo čnosti TEHELNÉ POLE, a.s. 

 Mali sme o tom diskusiu so zástupcami poslaneckých  

klubov; ur čite ste sa aj vy nad tým zamýš ľali na 

zasadnutiach klubov, ktoré boli tento týžde ň, máme ešte čo 

dotiahnu ť, čakáme na hospodárske výsledky roku 2011, na 

uzávierku. Čiže sú tu aj vecné dôvody na to, aby sme tie 

veci posúdili v kontexte aj ďalšieho hospodárskeho roku.  

 

 Čiže toto je dôvod, ktorý ma vedie k tomu, že 

sťahujem. Viem, že sa tým budeme musie ť zaobera ť v 

septembri. A avizujem, že to zaradím na septembrové  zastu- 

pite ľstvo.  

 

 

 Rovnako na septembrové zastupite ľstvo pravdepodobne 

príde bod č. 11, ktorý tiež s ťahujem.  

 Je to návrh na pred ĺženie platnosti Zmluvy s Mestským 

parkovacím systémom. Dostal som signály od poslanec kých 

klubov, že v tej podobe ako to bolo navrhované, to nie je 

schodné. Ja to dám do kontextu mestskej parkovacej 

politiky, ktorej návrh dostanete na prerokovanie na  

septembrové zastupite ľstvo. Čiže ten návrh budeme musie ť 

rozhodnú ť, pretože 30. 9. tá zmluva kon čí a nie čo s ňou 

treba urobi ť. Bu ď poveda ť, že takáto nebude a budeme 

rieši ť vo vz ťahu k spolo čnosti nie čo iné.  

 Čiže len vysvet ľujem, že tento materiál nebudeme dnes 

rokova ť a potrebujeme sa s ním ešte zaobera ť.  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

18 

 

 S ťahujem bod č. 36.   

 To je návrh na zámenu nehnute ľností vo vz ťahu 

Sedlárskej a Panskej. To je Salvátor za Sedlársku. Ten 

dôvod tohto stiahnutia sme si vyrozprávali so Starý m 

Mestom najmä v tom zmysle, že chceme vedie ť čo bude po 

prípadnej zámene v priestoroch Salvátoru, akým spôs obom 

budeme rieši ť obnovu fungovania bývalej lekárne. Ten 

priestor má svoje náležitosti, svoje nároky. A my c hceme 

aj to "b" poveda ť vám, ktorí by ste mali rozhodnú ť o tej 

zámene, čo sa teda potom stane a ko ľko to mesto bude stá ť, 

aby sa ten priestor na Panskej dostal do prevádzky-  

schopného stavu. Čiže toto chceme dopracova ť do toho 

materiálu.  

 Preto s ťahujeme ten materiál dnes a predložíme vám ho 

na najbližšie rokovanie.     

 

 

 Rovnako chcem stiahnu ť bod č. 50.   

To je informácia o realizácii "Programu výstavby by tov v 

Bratislave". Je to na žiados ť tých poslancov, ktorí 

pracujú v správnej rade Spolo čnosti pre rozvoj bývania. 

Udiali sa tam nejaké nové skuto čnosti, ktoré ešte správa 

nereflektovala, bude vám predložená na septembrové 

zastupite ľstvo už dopracovaná o nové skuto čnosti.  

 

  

 Chcem stiahnu ť bod č. 59.   

To je návrh na schválenie zástupcov hlavného mesta na 

konate ľa obchodnej spolo čnosti Mestský parkovací systém. 

Malo tam prís ť a pravdepodobne príde ku personálnej zmene, 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

19 

ale nemáme ešte konkrétny návrh, ktorý by sme vám t am 

predložili. 

 

 A namiesto toho bodu 59 chcem zaradi ť bod, ktorý ešte 

nemáme prerokovaný, ale vyplynul z minulotýžd ňového 

valného zhromaždenia spolo čnosti Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu.  

 Vzdala sa členstva v predstavenstve a aj predsední čky 

predstavenstva pani Ing. Michaela Poto čárová, ktorá 

pracuje v tejto chvíli vo funkcii výkonnej riadite ľky 

spolo čnosti a my máme povinnos ť do 3 mesiacov dovoli ť 

človeka, ktorého by sme chceli tam ma ť, pretože potom 

podľa stanov už nebude ma ť kto kona ť za organizáciu, čo je 

veľmi nepríjemná situácia.  

 

 Čiže chcel by som ju prekona ť tým, že po rozhovore s 

našimi zástupcami v predstavenstve pani poslanky ňou 

Reinerovou, s pánom poslancom Šindlerom sme priprav ili 

návrh, s ktorým sme pracovali aj na tomto valnom 

zhromaždení vo vz ťahu k inej pozícii. Ale v tejto chvíli 

sa mi zdá, že by to mohla by ť cesta ako zaplni ť to 

personálne vákuum, ktoré tam v tejto chvíli vzniklo . 

 

 Materiál pripravíme ešte v priebehu dneška, dáme v ám 

ho na prerokovanie zajtra, lebo bod 59 pravdepodobn e bude 

rozhodovaný zajtra.     

 

 To ľko myslím všetky návrhy z mojej strany do 

programu.  

 

 Otváram teraz priestor pre vaše príspevky.  
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 Ako prvá sa hlási riadite ľka magistrátu; dávam jej 

slovo. Nech sa pá či.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Chcem doplni ť do programu stiahnutie 

bodu 82  - Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, v k. ú. 

Petržalka spolo čnosti SHELL Slovakia, nako ľko sme s touto 

spolo čnos ťou ešte v rokovaní a potrebujeme si nejaké veci 

s ňou dotiahnu ť.  

 

 Zárove ň dávam návrh na doplnenie nového bodu 

programu.  Ide o materiál, ktorý máte rozdaný na stoloch. 

Ide o návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v 

Bratislave v k. ú. Petržalka do správy mestskej časti 

Bratislava - Petržalka za ú čelom výstavby cyklotrasy na 

Kopčianskej ulici v Bratislave v zmysle projektu "SERVU S 

PONTIS - Zelená cesta Kop čianska, Petržalka". 

 

 Tento materiál sme pripravovali na stoly kvôli tom u, 

že tam bolo potrebné ešte dorieši ť geometrický plán a 

delimita čný protokol, tak preto v takomto krátkom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta Bratislavy  

 A ten bol podpísaný, prosím, v čera.  

 Z obvodného úradu, teda štátnej správy sme sa my k  

pozemku dostali v čera. Teda nemohli sme skôr kona ť, kým 

sme nemali istotu, že ten pozemok príslušný bude v našej 

držbe.  
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Môžeme to da ť do nejakého bodu, ktorý bol stiahnutý; 

alebo 82.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, všetko? (Áno.) 

 Ďakujem pekne pani riadite ľke. 

 S faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Hrčka, hoci myslím faktické v tomto bode asi nie sú. A le 

ak chcete reagova ť, ja vám dám priestor.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ja som len chcel, že takisto som bol za to, aby sa  

stiahol bod oh ľadom SHELL-ky, a to kvôli tomu, že na 

základe infozákona mi prišlo k 20. 6. 2012 SHELL-ka  má 

nedoplatok na nájomnom. Takisto tam bolo k 20. 6. 

vystavená sank čná faktúra.  

 

 A na čo by som rád aj upozornil, že v materiáli, či 

už v máji alebo v tomto je napísané, že to je bez 

pohľadávok. Tak nejakým spôsobom netuším ako sa to stal o. 

Ale není v súlade to čo prišlo, informácia na základe 

infozákona s informáciou, ktorá je v materiáli, že teda je 

to bez poh ľadávok a preto sa to môže realizova ť. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, aj toto je dôvod pre ktorý si myslím e, 

že ten materiál treba dopracova ť. Zistíme že kde sa to 

stalo, lebo takéto veci by sa nám stáva ť nemali. Čiže 

možno v máji bolo inak a teraz je to inak, neviem. Ale 

dáme vám na to odpove ď v tom septembrovom materiáli.  

 

 Pán poslanec Greksa sa hlási ku programu dnešného 

zasadnutia; nech sa pá či. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcel nie stiahnu ť, ale práve da ť 

do programu nový bod , a to je Návrh na elektronicky 

náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie zna leckých 

poznatkov pri predajoch a nájmoch nehnute ľností vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tis-

lavy.   

 A ak môžem navrhnú ť, tak ke ďže sme vyhadzoval bod 11, 

tak možno miesto toho bodu 11 by sme to mohli zarad i ť. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám pekne, pán poslanec. 

 Slovo má pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si dovolím da ť návrh na vyradenie, 

vypustenie dvoch bodov z rokovania ; bodu č. 12 - Návrh na 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

23 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa týkajúceho 

sa prenájmu stravovacej prevádzky. 

 

 A bodu č. 14 - Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa v zmysle pretla če. 

 Tieto dva materiály si zaslúžia ešte hlbšie 

prerokovania na finan čnej komisii. 

 

 Takže po opätovnom prerokovaní na komisii by som 

potom odporú čal následne zaradenie na rokovanie mestského 

zastupite ľstva. Ďakujem pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže je návrh na vyradenie a prerokovanie oboch 

materiálov vo finan čnej komisii. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ja chcem požiada ť, aby sa o bode č. 5 a bode č. 7 

rokovalo až po bode č. 55, lebo spolu súvisia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, dávate to ako návrh na hlasovanie.  

 Ja som ve ľmi naklonený tomu, aby sme neurobili ten 

váš návrh, pretože si myslím, že rozhodnú ť o zverení 
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pozemkov by sme nemali viaza ť na žiadne iné veci. Zveri ť 

pozemky mestskej časti robíme preto, aby mohla plni ť svoje 

funkcie. A či sa podarí nám prerokova ť a schváli ť bod 57 

alebo nie, v každom prípade som presved čený, že rieši ť 

otázku plavárne a parkovacích domov v Petržalke bud eme 

musie ť. 

  

 Čiže ja by som nespájal tie body. Môžte to navrhnú ť, 

samozrejme, vám v tom nemôžem bráni ť, ale chcem poslancom 

poveda ť, že by som nechcel, aby sme takýmto spôsobom 

viazali predstavy a požiadavky Petržalky vo vz ťahu k mestu 

a riešeniu ich problémov v mestskej časti a to čo 

potrebuje rieši ť mesto.     

 Pán poslanec Borgu ľa sa hlási k programu. 

 

 

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

 Dávam návrh na predradenie bodu č. 51  - Informácia o 

aktuálnom právnom stave investi čného zámeru stavby 

Predstani čný priestor hlavnej stanice ŽSR za bod č. 3 - To 

je Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým 

pomenovávame práve tento priestor na Námestie Franz a 

Liszta. A bol by som rád, keby potom čo ten priestor 

pomenujeme, tak by sme dostali aj o ňom informáciu čo sa s 

ním bude dia ť a ako vyzerá tento investi čný zámer. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 
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 Čiže je to návrh, aby bod 51 aby bol prerokovaný ako  

bod č. 3A, nazvime to, čiže by bola trojka a potom 3A by 

sme zaradili 51, pokia ľ ten návrh získa podporu. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som presne nevyrozumela, pani 

riadite ľka, ako ktorý bod budeme rokova ť SERVUS PONTIS? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 82. 

 

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

 Čiže to už bolo vyjasnené? Ja som chcela len návrh, 

aby sme; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poslanci sa pýtali a pani riadite ľka odpovedala, že 

na uprázdnený bod 82. 82; takto to pani riadite ľka 

upresnila, čiže tak je to v návrhu programu, tak to 

povieme. Pretože to sme urobili ako keby autoremedú rou tie 

návrhy, ktoré predložili poslanci a o nich budete o  chví ľu 

rozhodova ť. 

 

 

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

 Dobre. Dobre. Ja som chcela da ť návrh, aby to bolo 

skôr, ale rešpektujem, ke ď ste sa takto rozhodli. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  

 Čiže máme to vlastne z h ľadiska vašich poznámok, 

pripomienok a návrhov kompletné.  

 Môžme teraz pristúpi ť k hlasovaniu o návrhoch, ktoré 

sme teraz urobili.  

 Ako za predkladate ľov hlasova ť nebudeme.  

 

 Ideme hlasova ť o návrhu pána poslanca Greksu, ktorý 

navrhuje, aby sme zaradili nový bod programu, to je  bod 

číslo 11, namiesto uvo ľneného bodu 11 nový bod - Náhodný 

výber znalcov, keby som to tak skrátil. Myslím, že ten 

názov bol dlhší, ale zmysel je tento, aby sme znalc ov pre 

jednotlivé ohodnocovania ur čovali náhodným elektronickým 

výberom.  

 To je materiál ktorý pán poslanec pripravil a chce  ho 

predloži ť. 

 

 Dávam, prosím, hlasova ť o návrhu; viem že ste tam 

viacerí, prepá čte, že ste tam viacerí kolegovia, aj s 

pánom poslancom Muránskym.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Greksu na doplnenie programu.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Všetci prítomní poslanci hlasovali za, nikto proti , 

nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme tento návrh prijali. 
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 Návrh pána poslanca Gašpierika je taký, aby sme 

vypustili z rokovania bod č. 12 a bod č. 14, a vrátili ich 

do komisie. 

 Môžem da ť naraz hlasova ť, pán poslanec? (Áno.) 

 Áno, tak znel váš návrh. 

 

 Takže prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca 

Gašpierika, vypusti ť 12 a 14, prerokova ť v komisiách a 

znovu sa tým zaobera ť na niektorom z ďalších 

zastupite ľstiev.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Tridsa ť za, piati proti, traja sa zdržali. 

 Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Gašpieri ka 

sme prijali.  

 

 Pán poslanec Šov čík navrhuje, aby sme o bodoch 5 a 7 

rokovali až po prerokovaní bodu 57.  

 Čiže ako keby sme ich v tom programe presunuli na 

nejaké 57A. 

 (Poznámka: Je to bod 55.) 

 Pardon, 55, ja si to ešte upresním, aby to bolo 

jasné. 

 55 je Krá ľova hora, čiže by to bolo po tom, nejaké 

55A, 55B, takto to nazvime.   

 Prosím, o tomto návrhu pána poslanca Šov číka dávam 

hlasova ť. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

28 

 Dvadsa ťštyri za, šiesti proti, deviati sa zdržali.  

 Konštatujem, že bod číslo 5 prerokujeme ako bod 55A a 

bod číslo 7 ako bod 55B nášho programu. Takýto návrh sme  

práve prijali. 

 

 Posledný návrh predložil z h ľadiska poslaneckých 

návrhov pán poslanec Borgu ľa, ktorý navrhuje, aby sme bod 

51 zaradili do programu, pretože o ňom musíme hlasova ť 

osobitne ke ďže nebol v komisiách a zaradili ho namiesto 51 

ako bod 3A. 

 Nech sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte; bod 

51 zaradený ako 3A, čiže by bol po tých dvoch všeobecne 

záväzných nariadeniach.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Štrnás ť hlasovalo za, jeden proti, dvadsiatitraja sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že tento návrh sme neprijali. 

 

 Čakajú nás ešte niektoré hlasovania, ktoré musíme 

rieši ť vo vz ťahu k tomu, že niektoré body neboli predmetom 

rokovania komisií a nemáme k ním stanoviská mestske j rady, 

čiže musíme o nich hlasova ť osobitne. 

 Konkrétne je to bod číslo 8 - Zverenie Vlasteneckého 

námestia mestskej časti Petržalka. 

 Prosím, aby ste hlasovali o tom, či budeme o ňom dnes  

rokova ť, ke ďže máme procedúru, že ak nebol v komisii, 

nebol v mestskej rade, tak musíme ma ť osobitné hlasovanie 

o zaradení do programu.  

 Čiže dávam hlasova ť o revitalizácii Vlasteneckého 

námestia, bod 8. 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 Je to v súvislosti s európskym projektom, čiže ten 

materiál sme tu už nieko ľkokrát mali. Ke ďže sa ten projekt 

posúval v čase a treba o ňom rozhodnú ť aj na dnešnom 

rokovaní.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Podobne na tom je bod 51.  

 O ňom sme pred chví ľou hlasovali, že  ho zaradíme ako 

bod 3; to neprešlo.  

 Ale musíme hlasova ť o tom, či ho zaradíme vôbec do 

programu, lebo tiež nemá stanoviská komisií a mests kej 

rady.  

 Čiže 51 - osobitné hlasovanie o zaradení do programu .  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  

 

 

 Máme ešte 2 body, ktoré sú informáciami, ktoré sú 

predkladané na základe vašich uznesení: 

 To je informácia o stave príprav Nosného systému M HD 

a Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

Development. 

 Dám hlasova ť naraz, lebo tie veci vyplývajú z 

rovnakej logiky.  
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 Predkladáme ich vždy aktuálne pod ľa okolností priamo 

na zasadnutí, aby ste mali čo naj čerstvejšiu informáciu. 

 Čiže dávam hlasova ť o bode 66 a 67, o ich osobitnom 

zaradení.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Čiže sme schválili zaradenie týchto 2 bodov programu .  

 

 

 Už mám len jednu pripomienku - bod číslo 38  nemá 

stanovisko starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

 Lehota, v ktorej sme požiadali o zaslanie tohto 

stanoviska uplynie 29., čiže v piatok.  

 Ja predpokladám, že pán starosta sa pri tomto bode  

vyjadrí, aby vám dal informáciu o tom aké je stanov isko 

mestskej časti, aby ste potom mohli rozhodnú ť o tom 

materiáli pod bodom 38.  

 

  

 Zostáva nám hlasovanie o programe ako celku . 

 Prosím, keby ste sa vyjadrili hlasovaním ku progra mu 

tak, ako sme ho dnes upravili autoremedúrou a vašim  

hlasovaním. 

 Nech sa pá či, hlasujeme o programe. 

 (Prezentácia a  hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov.  

 Štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  
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 Konštatujem, že sme schválili program dnešného 

rokovania a budeme postupova ť pod ľa toho čo sme si 

spolo čne dohodli.  

 

 Otváram teraz rokovanie o bode č. 1. 

 

 

BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 201 2.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, neviem či chcete úvodné slovo? 

(Nie.) 

 Čiže materiál predkladáme bez úvodného slova a je tu  

skôr priestor pre vás, aby ste sa k tomuto materiál u 

vyjadrili. 

 Otváram diskusiu. 

 Hlási sa ako prvý pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ja využívam túto príležitos ť, pretože to ako sa 

vysporadúvame s tými návrhmi uznesení, je tam aj je dno 

zrušovacie, ktoré sa týka uznesenia z 31. mája 2012 ; jedná 

sa to tej komisie, ktorú sme si tuná zvolili alebo ur čili 

na zastupite ľstve na zefektívnenie výberu daní v tomto 

meste.  
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 Ja pri tejto príležitosti by som chcel iniciova ť 

proces, ktorého výsledkom by mala by ť zmena Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý by sme c hceli 

aby platil od nového roka. A preto je potrebné našt artova ť 

tento proces už teraz, aby sme to legislatívno-práv ne 

stihli, pretože je to ve ľmi komplikovaný proces, v ktorom 

sa vyjadrujú všetky miestne zastupite ľstvá na území 

Bratislavy a v závere čnej fáze aj zastupite ľstvo hlavného 

mesta.  

 

 Tá iniciatíva je výsledkom práce tejto komisie na 

zefektívnenie výberu daní z nehnute ľností na území mesta a 

týkala by sa článku 56 a článku 57 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky, ktoré hovoria o pôsobnosti 

Bratislavy v oblasti miestnych daní a poplatkov.  

 

 Po tej dlhej diskusii, ako čo najefektívnejšie 

zabezpe či ť ani nie výber ale kontrolu výberu a výrubu dane 

z nehnute ľností, by sme článok 56 navrhovali doplni ť 

odstavcom 4, ktorý by znel:  

 

"Bratislava poskytne mestským častiam raz za štvr ťrok k 

15. d ňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvr ťroka zoznam 

nehnute ľností nachádzajúcich sa na území príslušnej 

mestskej časti za ktoré bola vyrubená da ň z nehnute ľností 

s uvedením výšky vyrubenej dane a s jej výpo čtom".  

 

 A zárove ň by sa článok 57, ktorý hovorí o pôsobnosti 

mestskej časti v oblasti miestnych daní a poplatkov 

doplnil o odstavec 3, ktorý by hovoril: 
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"Mestská časť oznámi Bratislave raz za štvr ťrok rozdiely 

vo vyrubení dane za nehnute ľností nachádzajúce sa na území 

mestskej časti zistené na základe svojej evidencie a 

zoznamu predloženého Bratislavou pod ľa článku 56 ods. 4". 

 

 Čo tým chceme dosiahnu ť? 

 Vôbec nechceme vstupova ť do osobných údajov 

daňovníkov. Proste ako jednotlivé chceme tým dosiahnu ť, 

aby jednotlivé mestské časti mali informáciu o výrube dane 

z nehnute ľností. To znamená, že predstavujeme si to tak, 

ako som to pre čítal v tých návrhoch, v tých odstavcoch, že 

mesto by raz štvr ťro čne oznamovalo nehnute ľností a výšku 

dane z nehnute ľností za tieto nehnute ľností, ktoré boli 

vyrubené. My v jednotlivých mestských častiach by sme si 

to skontrolovali a dali by sme mestu na vedomie, že  či to 

štimuje.  

 

 Samozrejme, mestská časť má ove ľa lepšie možností na 

kontrolu podávania daní z nehnute ľností ako magistrát za 

celé mesto pretože je to v našom území. My si najle pšie 

poznáme svoje územie. Napríklad, aby som to konkret izoval, 

v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto celkom isto by 

sme v prostredí miestneho úradu na to využili praco vníkov 

stavebného úradu, ktorí robia štátny stavebný doh ľad a sú 

veľmi často v území. Využili by sme na to pracovníkov, 

ktorí sú inšpektori verejného poriadku, ktorí sú de nno-

denne v území. A celkom isto by sme na to využili s právcov 

bytov, ktorí tiež poznajú najlepšie nehnute ľností v území. 

 

 Cie ľom toho celého by malo by ť, aby mesto mohlo 

efektívnejšie a lepšie vybera ť da ň z nehnute ľností, čo v 
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kone čnom dôsledku bude znamena ť viacej pe ňazí nielen pre 

mesto ale pre jednotlivé mestské časti.  

 

 Toto je výsledkom dlhej diskusie. Medzi nami v tej  

komisii boli nielen poslanci mestského zastupite ľstva ale 

aj starostovia z malých, stredných a ve ľkých mestských 

častí. A k tomuto záveru sme dospeli, že naozaj to čo 

chceme dosiahnu ť oproti tomu pôvodnému cie ľu, aby sa 

správcami dane z nehnute ľností stali príslušné mestské 

časti. Toto by bol taký kompromis, ktorým by sme tie ž 

vedeli dosiahnu ť ten cie ľ, ktorý sme si ur čili.  

 

 Čiže ja to chcem da ť ako návrh dopl ňujúceho uznesenia 

k tým, ktoré sú tam, že žiadame primátora, aby zahá jil 

práce na príprave novelizácie Štatútu hlavného mest a 

Slovenskej republiky v znení ako som pre čítal.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Očakávam, že ten návrh predložíte, pre m ňa je 

akceptovate ľný, lebo ste ho avizovali, že chcete týmto 

smerom postupova ť. A vyplýva to z práce tej komisie, čiže 

mne to vyhovuje, že ten návrh bude a my sa ním za čneme 

vážne zaobera ť na úrovni legislatívno-právneho oddelenia.  

 Pán poslanec Len č. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa chcem vyjadri ť 

k uzneseniu číslo 583/2012, ktorým sme uložili GIBU, aby 
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spracoval investi čný zámer rekonštrukcie objektu Radlins-

kého 53 pre pres ťahovanie Základnej umeleckej školy 

Podjavorinskej. 

 

 Aj ke ď oficiálny výstup z toho nebol, ja som si to 

vyžiadal od pani riadite ľky Zálešakovej a predložil som to 

komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport. A komisi a k 

tomu prijala uznesenie, kde konštatuje reálnos ť tohto 

investi čného zámeru do budúcnosti a odporú ča pokra čova ť v 

ďalších krokoch k jeho realizácii. 

 

 Ja chcem už teraz avizova ť, že budem ma ť návrhy 

minimálne pri zmene rozpo čtu, čo s tými zvyšnými 29 000 

alebo neviem ko ľko tam ešte ostalo, ktoré sú vy členené. A 

požiadam kolegov poslancov o podporu pokra čovania v tomto 

investi čnom zámere. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 To bolo vyjadrenie k uzneseniu číslo 583. 

 Pán poslanec Kolek sa hlási, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som mal len jednu 

otázku: Teda nevidím dôvod, pre čo v bode C.3 je ako 

zdôvodnenie presunutia alebo posunutia  termínu rea lizácie 

z druhého mesiaca až na siedmy. A zdôvodnené je to,  že 

organizácia nezískala živnostenské oprávnenie.  
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 Čiže sú tam problémy s existenciou spolo čnosti, alebo 

je tam nie čo iné? Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, na to odpoviem ve ľmi rýchlo, pretože 

toto je vec, ktorá sa musí hlasova ť na valnom zhromaždení, 

je to Bratislavská organizácia cestovného ruchu. Ke ď sme o 

tom hlasovali, tak niektorí najmä sprievodcovia, to  je 

jedna komora ktorá je členom tejto organizácie, to videli 

ako konkurenciu pre seba. A namietali, že nechcú ab y sa 

takéto oprávnenie pre BTB získalo.  

 

 Teraz, na tom poslednom mimoriadnom zhromaždení, o  

ktorom som tu dnes hovoril, minulý týžde ň, prešla zmena 

stanov vrátane takého metodického usmernenia, že my  

nechceme liez ť do kapusty týmto sprievodcom. Chceme ale 

vykonáva ť niektoré činnosti, ktoré efektívne môže práve 

vykonáva ť naša organizácia cestovného ruchu. Preto ten 

termín potrebujeme posunú ť. 

 

 A už to máme vyriešené, už sme ten súhlas získali.  A 

posúvame tie termíny len kvôli tomu, že sme to skôr  

nevedeli urobi ť ako minulý týžde ň. 

 To ľko vysvetlenie pre vás.  

 

 Dámy a páni, ke ďže sa nikto nehlási, uzatváram 

možnosť prihlási ť sa do bodu 1.     

 Poprosím predsední čku návrhovej komisie, aby 

predniesla návrh na hlasovanie.  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

37 

 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:   

 Návrhovej komisii bol predložený dopl ňujúci návrh 

pána poslanca Šov číka, a to časť, novú časť D, ktorá znie: 

 Žiada primátora, aby zahájil práce na novelizácii 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, a to článok 56 

doplni ť o bod 4; je potrebné ho číta ť? 

 

 Bratislava poskytne mestským častiam raz za štvr ťrok 

k 15. d ňu nasledujúceho mesiac po uplynutí štvr ťroka 

zoznam nehnute ľností nachádzajúcich sa na území príslušnej 

mestskej časti, za ktoré bola vyrubená da ň z nehnute ľností 

s uvedením výšky vyrubenej dane a s jej výpo čtom.  

 

 A v článku 57, nový odsek 3: 

Mestská časť oznámi Bratislave raz za štvr ťrok rozdiely vo 

vyrubení dane za nehnute ľností nachádzajúce sa na území 

mestskej časti zistené na základe svojej evidencie a 

zoznamu predloženého Bratislavou pod ľa článku 56 ods. 4, a 

termín od januára 2013. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Rozumieme tomu tak, že pripravova ť budeme teraz a 

chceme, aby ten štatút bol zmenený k tomuto dátumu:  1. 

januára 2013.  
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 Čiže prosím, budeme o tom hlasova ť. 

 Poprosím kolegy ňu, aby v tom nadpise to malé d) 

urobila na ve ľké D), pretože to je nový bod uznesenia, 

ktorý má ozna čenie; áno takto presne, ďakujem vám pekne.  

 

 Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte o dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Šov číka. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných 

 Štyridsa ť 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: 

 Budeme hlasova ť ďalej o návrhu uznesenia tak, ako 

bolo predkladate ľkou písomne predložené v bode A, B a C. 

 

 

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 ostatných 

častiach uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Prijali sme platné uznesenie k bodu číslo 1. 

 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

39 

 

 Kým prejdeme k bodu číslo 2 vám poviem, že sme mali 

takú malú pochybnos ť, či dnes tiež nemá by ť zaradený 

priestor pre obyvate ľov, ke ďže o 16 h by mali vystupova ť 

podľa rokovacieho poriadku. Ke ďže sa nám nikto 

neprihlásil, ja som si to teraz ešte overil, tak sm e 

vlastne nepristúpili k tomuto kroku. A ten priestor  bude 

tak ako štandardne vytvorený, zajtra.  

 

 Čiže zajtra o 16. normálne platí vystúpenie pre 

obyvate ľov.  

 Ja som si myslel, že by mohli aj dnes, ale nebol n a 

to rovnaký názor. A najmä sa obyvatelia neprihlásil i. 

 Keby sme také prihlášky mali, samozrejme, že by sm e 

im ten priestor museli vytvori ť.  

 

 Otváram rokovanie o bode č. 2. 

 

 

 

BOD 2:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislava o poskytovaní staro stli-

vosti a o úhrade za poskytovanú starostlivos ť v resocia-

liza čnom stredisku pre drogovo závislých.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál vám, prednesie, hne ď to zistíme, 

konkrétne ja. 
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 Dámy a páni, je to všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým vlastne nahrádzame alebo naprávame niektoré veci, 

ktoré sme vykonali v minulosti. Upravujeme ceny v t omto 

zariadení, teda poplatky klientov s tým, že nejde o  nejakú 

dramatickú zmenu. Vyplýva skôr táto zmena, ktorú 

navrhujeme z toho, že treba zosúladi ť koruny a eurocenty a 

eurá, tak ako je to obvyklé vo všetkých ostatných 

všeobecne záväzných nariadeniach, pretože už to šta ndardne 

máme urobené takto. A sú tam niektoré drobné úpravy , ktoré 

vyplývajú z príslušných predpisov.  

 Otváram priestor pre vašu diskusiu; nech sa pá či. 

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Chcel by som využi ť túto 

príležitos ť a pochváli ť prácu pána riadite ľa Šuláka aj 

celého kolektívu, ktorí v tomto zariadení pracujú. Ja pri 

svojej poslaneckej práci a pri obchôdzke po jednotl ivých 

zariadeniach som navštívil aj toto zariadenie a mus ím 

poveda ť, že som bol ve ľmi milo prekvapený s úrov ňou aj z 

výsledkov, ktoré toto zariadenie dosahuje. Čiže pánovi 

riadite ľovi aj celému kolektívu, úprimne ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Toto je vždy príjemné, ke ď poslanci pochvália prácu 

našich organizácií. Ďakujem pekne. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

41 

 Ke ďže sa už nikto nehlási, dám priestor pre návrhovú 

komisiu, nech si 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. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia treba t ri 

pätiny prítomných poslancov. Takže nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 Bod číslo 3 je ďalší návrh všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

 

BOD 3:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvov náme stí v 

mestských častiach Bratislava - Ružinov a Bratislava -  

Staré Mesto.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   
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 Pani riadite ľka je predkladate ľkou; ak chcete krátke 

úvodné slovo.  

 Môžeme to zobra ť tak, že sú to návrhy, ktoré prišli z 

mestských častí, sú prerokované. My ich sumarizujeme a 

predkladáme na vaše rozhodnutie. 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k dobu číslo 3. 

 Je záujem o diskusiu; pán poslanec Borgu ľa.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja vítam pomenovanie Predstani čného 

námestia tak, ako ho navrhuje mestská časť Staré Mesto. 

Len by ma zaujímalo, ako tento priestor do budúcna bude 

vyzera ť, lebo je to vstupná brána do Bratislavy, 

momentálne vo ve ľmi zlom stave. Právne ve ľmi komplikovanom 

stave, ke ďže sú tam súkromné pozemky, sú tam 

železni čiarske pozemky, sú tam mestské pozemky. Ve ľa z 

toho má developer; dopo čul som sa, že vraj má nejaké 

dohody s mestom, ktoré my nedodržujeme.  

 

 Preto som aj navrhoval predsunutie bodu 51 alebo 

posunutie bodu 51 za tento bod, aby sme sa dozvedel i, aká 

je aktuálna situácia na tomto mieste a čo môžme do budúcna 

očakáva ť.  

 Je to ve ľká hanba pre všetkých Bratislav čanov, ke ď 

musia ís ť víta ť turistov, ktorí prichádzajú a návštevníkov 

do Bratislavy. 

 A zárove ň teda aj teraz toto námestie takto honosne 

pomenovávame, ale keby to ešte bol tak honosný prie stor. 

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 Šov čík.      

 

 

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

 Ja len chcem doplni ť tú informáciu, že na rozdiel od 

iného návrhu premenovania v mestskej časti Bratislava - 

Staré Mesto, ktorým bol most SNP, tento návrh nevyv olal 

žiadnu kontraverziu. Nako ľko my už sme dlhodobo v mestskej 

časti Bratislava - Staré Mesto aj s oh ľadom na 200. 

výro čie Frantza Liszta h ľadali priestor, v ktorom by sme 

mohli v Starom Meste pomenova ť. Toto nám prišlo ako 

najvhodnejšie miesto aj s tým oh ľadom, že nespôsobuje 

žiaden zásah pre ob čanov, že by si museli meni ť svoje 

adresy, nako ľko tam nie sú žiadne popisné čísla na tomto 

námestí.  

 

 Čiže, to prosím, aby ste zobrali aj takúto dôležitú 

vec do pozornosti, ke ď o tom hlasujete. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ď sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť a odpoviem 

len pánovi poslancovi Borgu ľovi, že preto sme predložili 

bod 51, aby ste si urobili obra ť o tom, v akom stave je 

príprava investície na Predstani čnom námestí. A ja 

očakávam, že vyjadríte aj vy svoj názor, ako má mesto  
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postupova ť. Tie otvorené otázky sme sa snažili 

zosumarizova ť v tomto materiáli. Zatia ľ bez návrhu na 

rozhodnutie, pretože sú príliš zložité na to, aby s me ich 

mohli tak jednoducho zvládnu ť. 

 

 Sme v bode č. 3 - Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia.  

 Pani predsední čka 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 predkladate ľkou 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.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Všetci poslanci hlasovali za.  

 Tým sme prijali platné uznesenie a aj všeobecne 

záväzné nariadenie. 

 Bod číslo 4. 

 

 

BOD 4:  

Návrh na zverenie pozemkov registra "C" katastra 

nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. 
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č. 2844/1, parc. č. 2845/1 a parc. č. 2846/1, do správy 

Mestských lesov v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pani riadite ľka.  

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Mestské lesy nás požiadali o zverenie  

pozemkov v katastrálnom území Záhorská Bystrica do správy 

v zmysle štatútu a všeobecne záväzného nariadenia. Jedná 

sa o pozemky, ktoré hlavné mesto získalo na základe  

protokolu v októbri roku 2011 o prechode majetku v zmysle 

zákona o majetku obcí od Lesov Slovenskej republiky , 

štátneho podniku. Uvedený materiál získal podporu 

finan čnej komisie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Chcem sa opýta ť, že či to má nejaký konkrétny ú čel, 

alebo či jednoducho sú to lesy, tak to dávame do správy 

Mestských lesov, alebo je za tým nie čo, nejaký konkrétny 

zámer? Ďakujem.   
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Nemáme žiadny konkrétny ú čel, dávame to kvôli tomu, 

že sa jedná o lesný pozemok. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sme zodpovedali všetky otázky z diskusie, 

kon čím možnos ť sa prihlási ť. 

 Návrhová komisia, prosím. 

 

 

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 Bratislavy  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť jeden prítomných. 

 Všetci hlasovali za. 

 Prijali sme platné uznesenie k bodu číslo 4. 

 

 Bod číslo 5  - Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, 

k. ú. Petržalka prerokujeme ako bod 55A, tak ako st e to 

schválili pri úprave programu. 
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 Bod číslo 6. 

 

 

BOD 6:  

Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratis lave, 

k. ú. Vajnory, na základe GP č. 23/2012, parc. č. 2668/10, 

parc. č. 2668/9, 2668/15, 2668/16, do správy mestskej 

časti Bratislava - Vajnory, vzniknutých z neknihovan ého 

pozemku parc. č. 349/2.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Nech sa pá či.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Mestská časť Vajnory nás požiadala o 

zverenie pozemkov do svojej správy za ú čelom revitalizácie 

pozemkov a vytvorenia vhodného zázemia pre kultúrne  

podujatia z nenávratných finan čných prostriedkov v rámci 

Opera čného programu. Bez tohto zverenia alebo bez nejakéh o 

vz ťahu k tomuto pozemku by nemohla získa ť finan čné 

prostriedky. 

 Vo finan čnej komisii tento materiál získal finan čnú 

podporu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 6.        
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 Nikto sa do nej neprihlásil 

 Nech sa pá či, 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.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Štyridsa ťjeden hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal.  

 Prijali sme platné uznesenie k bodu číslo 6.  

 

 Bod číslo 7   - Návrh na zverenie pozemkov v 

Bratislave, k. ú Petržalka, za ú čelom výstavby parkovacích 

domov, prerokujeme ako bod 55/B. 

 

 A teraz prejdeme na rokovanie o bode číslo 8. 

 

 

 

BOD 8:  

Návrh na schválenie dodatku č. 11 88 0178 11 02 k 

protokolu o zverení pozemkov v k. ú. Petržalka za ú čelom 

realizácie projektu "Revitalizácia Vlasteneckého ná mestia"  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pani riadite ľka. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Takisto sa jedná o zverenie pozemkov 

pre mestskú časť Petržalka. V podstate ide iba o nejaké 

zjednotenie týchto pozemkov, ktoré už mestskej časti boli 

zverené. Ale bol vytvorený nový geometrický plán, a  aby 

tento mohol by ť zapísaný do správy katastra, tak je 

potrebné urobi ť, alebo schváli ť ho v mestskom zastupi-

te ľstve. Materiál nebol prerokovaný vo finan čnej komisii. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 8. 

 Nikto sa do nej neprihlásil. 

 Prepá čte, pán poslanec, nech sa pá či, pán poslanec 

Nesrovnal.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. A prosím vás, pre čo nebol materiál 

predložený do finan čnej komisii? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka; pre čo nebol vo finan čnej komisii? 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Vzh ľadom k tomu, že sme ešte nemali k dispozícii 

podklady ke ď sa konala finan čná komisia.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, to bolo vysvetlenie pre predsedu 

finan čnej komisie.   

 Ďalšie požiadavky na vystúpenie v diskusii nie sú.  

 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 bolo 

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.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania  

nezdržal.     

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

číslo 8.   

  

 Bod číslo 9  sme vyradili z programu. 
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  Bod číslo 10: 

 

 

BOD 10:  

Informácia o prevodoch majetku hlavného mesta Slove nskej 

republiky Bratislavy  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pani riadite ľka, krátke úvodné slovo, ktoré by som ja 

potom chcel doplni ť. Nech sa vám pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Uvedený materiál sme predložili aj do  

finan čnej komisie a mestskej rady. Na ostatnom mestskom 

zastupite ľstve bol zaradený medzi materiály len 

informa čného charakteru, dnes je predložený ako riadny 

materiál, ktorý obsahuje najvážnejšie dôvody pre čo mesto 

nie je schopné v sú časnosti nap ĺňať príjmovú časť 

rozpo čtu. Je tam uvedené viacero bodov, z ktorých 

najzávažnejšie si dovolím spomenú ť jednak časovo zd ĺhavý 

proces, ktorý zaprí činilo prijatie novely zákona o majetku 

obcí.  

 

 Ďalej sú to aj nesúhlasné stanoviská starostov 

mestských častí, čo však v sú časnej dobe po osobných 

rokovaniach najmä so starostom mestskej časti Ružinov a 

Petržalka sa zlepšilo, za čo im chcem ve ľmi pekne 

poďakova ť.  
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 Ďalej je to výška minimálnej kúpnej ceny, ktorá je 

stanovovaná súdnoznaleckými posudkami. Aj ke ď nám zákon 

túto povinnos ť neukladá, my to robíme, aby sme mohli sa od 

nejakej ceny kúpnej odrazi ť a tieto kúpne ceny sú potom v 

mestskom zastupite ľstve navyšované. Napríklad v mesiaci 

máj evidujeme prípady navýšenia kúpnej ceny oproti 

znaleckým posudkom o viac ako 200 %, čo v prípade 

záujemcov potom vlastne odradí pri uzatváraní týcht o 

kúpnych zmlúv.     

 

 V prílohe potom je ďalej uvedené, ko ľko materiálov 

bolo pripravené oddelením správy nehnute ľností a ko ľko 

takýchto materiálov potom v skuto čnosti alebo teda zmlúv 

bolo uzatvorených. 

 

 Napríklad pri verejných obchodných sú ťažiach a 

priamych predajoch s cenovou ponukou sme pripravili  66 

materiálov, z ktorých bolo uzatvorených 5 zmlúv. Pr i 

prevodoch pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníct ve 

nadobúdate ľa bolo 60 materiálov, z toho bolo uzatvorených 

33 zmlúv.   

 

 Prevody nehnute ľností ako prípady hodné osobitného 

zrete ľa bolo 53 materiálov, z toho bolo uzatvorených 25 

zmlúv.  

 Celkovo sme doteraz pripravili 399 materiálov. 

 

 V tabu ľkovej časti potom máte uvedené ako je v 

súčasnosti hospodárenie s nehnute ľným majetkom. Stav je 

uvedený k 7. júnu 2012, kedy v rozpo čte ste si schválili v 
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mestskom zastupite ľstve príjem 14 830 146,- € a v 

skuto čnosti dnešný príjem je 1 658 779,28 €.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Ja k tomu predložím alebo priložím 

ešte nieko ľko slov:  

 Pod ľa môjho názoru, toto je ve ľmi vážny materiál, 

ktorý ukazuje naše možnosti z h ľadiska reakcie trhu. Na 

jednej strane ukazuje to, že v zastupite ľstve nám z 

predložených materiálov prejdú zhruba dve tretiny, to 

znamená to čo my vám predložíme v tej jednej tretine 

odmietnete, čo je, samozrejme, vašim právom. Ja len 

konštatujem, že tak hovoria čísla.  

 

 Ale smutný obraz dávajú najmä sú ťaže. My chceme 

preda ť majetok preto, že musíme, nie preto že sme sa 

rozmysleli že to by sme chceli robi ť lebo nemáme čo iné na 

práci. Musíme predáva ť majetok, aby sme znížili zadlženie 

mesta a na 66 sú ťaží zo 48 schválených materiálov v 

zastupite ľstve dostaneme len 17 krát ponuku od trhu a 5 

krát s nami uzatvorili zmluvu.  

 

 Pod ľa mňa to je obraz o tom, že ten trh naozaj je v 

zlom stave, pretože sme v ekonomickej a finan čnej kríze a 

naše predstavy, že predáme hoci čo len to sta čí privies ť na 

trh a teda sa nám to podarí sú ťažnými korektnými metódami, 

ukazuje sa že to vôbec nie je také jednoduché. 

 Myslím si, že ten materiál má ve ľkú výpovednú lehotu 

pre každého z vás, kto bude zvažova ť že ako pristúpi ť k 
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jednotlivým bodom, ktoré tu máme, pretože sme tla čení 

ekonomickou situáciou mesta do toho, aby sme predáv ali 

majetok.  

 Najradšej by sme ho nepredávali a prenajímali tak,  

ako to tu viackrát zaznelo. Ale z toho nevieme vyro bi ť 

také rýchle zdroje, aby sme zaplatili dlhy na úrovn i 14 

miliónov. 

 

 Vidíte, že tá situácia na úrovni pozemkov, ktoré s ú 

pod stavbami, resp. prípadov hodných osobitného zre te ľa 

kde máme konkrétneho záujemcu, niekto si chce vyspo riada ť 

pozemok pod vlastnou budovou, niekto sa chce ako pr ípad 

hodný osobného zrete ľa zú častni ť vlastne toho, aby získal 

náš majetok. Tam opä ť tie dve tretiny schválených 

materiálov zodpovedajú štandardne tomu čo je aj pri 

obchodných sú ťažiach, a tam tá úspešnos ť je zhruba 

polovi čná oproti tým po čiato čným návrhom a z toho čo 

schváli zastupite ľstvo takmer všetko je potom aj 

realizované. Takmer všetko, sú tam drobné rozdiely,  na 

úrovni 5 - 6 návrhov.       

 

 To znamená toto ukazuje, že tú tá úspešnos ť je 

väčšia, akurát nám zostáva samozrejme priestor v tom, čo 

zatia ľ v zastupite ľstve schválené nebolo. A my potom 

hľadáme a rozmýš ľame, čo teda máme urobi ť, aby sme vás 

presved čili a predložili vám veci, ktoré sú priechodné. 

 

 Z h ľadiska stratégie mesta je to tak, že časť starých 

dlhov sa snažíme rieši ť predajom majetku. Povedal by som, 

že vä čšiu časť v tejto chvíli riešime prebytkami bežného 

rozpo čtu. Prebytok bežného rozpo čtu znamená, že šetríme na 
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službách pre obyvate ľov, a čo nám zostáva, dávame na 

splátky starých dlhov. Ke ď nezískame dos ť majetku, budeme 

musie ť vo vä čšom rozsahu šetri ť, a to už pôjde na úkor 

kvality tých služieb. A to bude zrejme predmetom na šej 

diskusie v septembri. 

 

 Ja som považoval za ve ľmi dôležité, aby ste tento 

materiál videli každý poslanec, aby ste mali predst avu, 

ako to teda vyzerá z h ľadiska  našich možností zhodnoti ť 

majetok mesta na to, aby sme mesto konsolidovali, z nížili  

jeho zadlženie a umožnili jeho ďalší rozvoj. 

 

 Vidím, že sme týmto materiálom vyvolali ve ľkú reakciu 

medzi vami a ja som tomu rád, pretože si to tento m ateriál 

zaslúži. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pani prvá 

námestní čka; nech sa vám pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 V poslaneckom klube KHD sme tento materiál 

prerokovali. Dostali sme naozaj vážne údaje o celko vom 

stave nakladania s majetkom. Ale v tomto prípade ná m chýba 

také percentuálne porovnanie jednotlivých faktorov,  ktoré 

sú tu uvedené ako dôvody stagnácie predaja pozemku,  alebo 

teda majetku. A to zoradenie tých hlavných dôvodov sa nám 

nezdá dostato čne odôvodnené. Máme taký dojem, že keby tu 

bolo uvedené, aká je váha jednotlivých faktorov na tom, že 

s majetkom sa nenakladá tak ako sme si pod ľa rozpo čtu 

predpokladali, že by nám to viac pomohlo. 
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 To znamená, že časovo zd ĺhavý proces možno sa nedá až 

tak ve ľmi percentuálne vyjadri ť, ale ko ľko nesúhlasných 

stanovísk percentuálne bolo, alebo tá výška minimál nej 

kúpnej ceny ako ovplyvnila že sme to potom nepredal i. Keby 

to bolo percentuálne uvedené, tak by tú váhu jednot livých 

faktorov bolo ľahšie posúdi ť. Takto sa nám to zdá aby tak 

zoradené do poradia a ni č nám to nepovedalo. Ďakujem. 

 

 

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:     

 Ďakujem ve ľmi pekne. No, dve veci by som k tomuto 

materiálu rád poznamenal. Za prvé, ukázalo sa nad s lnko 

jasnejšie že vaše odhady, pán primátor, predaja maj etku vo 

výške 14 miliónov Eur boli absolútne nereálne a že pravdu 

mali tí poslanci a finan čná komisia, ktorí to takto 

otvorene ozna čovali. My sme hne ď na za čiatku hovorili, že 

toto je privysoká, fantastická suma, ktorá sa nepod arí 

dosiahnu ť. Napriek tomu ste po nás žiadali, aby sme to 

spravili, takže pani riadite ľka nie je to tak, že my sme 

si to tu schválili, ale schválili sme to, otvorili sme 

možnosť vlastne pre túto cifru na žiados ť magistrátu.  

 

 A druhá vec, ktorá sa týka tohto materiálu je vec,  

ktorá tam nie je a ktorá by tam mala by ť, ako jeden z 
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dôvodov pre čo sa nedarí predáva ť majetok, a ten je ten, že 

mesto vlastne samo nevie, čo vlastní. Takže doteraz nie je 

dokon čená inventarizácia majetku, pokia ľ tomu správne 

rozumiem, a tu by som sa rád opýtal, v akom je to s tave, v 

akom stave je zis ťovanie vlastne, ktoré pozemky mesto 

vlastní tak, aby si mohlo spravi ť zoznam, aby sa aj 

prípadne záujemci mohli na to pozrie ť, aby sa vôbec dali 

dať tieto pozemky na trh. Pokia ľ tento problém nebude 

vyriešený, tak samozrejme sa budeme potáca ť s ďalšími 

predajmi a nebudeme nap ĺňať rozpo čet. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hanulík . 

 

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

 Ďakujem pekne, vážený pán primátor. Milí kolegovia, 

nemôžem súhlasi ť s predre čníkom, naozaj. Ke ď my si 

naplánujeme 14 miliónov znamená to, že magistrát 

administratívne zvládne preda ť 14 miliónov. Ke ď my na 

každom zastupite ľstve budeme proti, lebo chceme ma ť tú 

ľúbivú politiku, potom sa nepredá ani za korunu. To proste 

je v našich rukách, nechceme, nepredáme. Ale potom musíme 

vedie ť, že tie dlhy proste rastú. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Šov číkovi. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Pár poznámok k tomuto materiálu: Aby sme dostali t en 

ucelený obraz o tej situácii, mali by sme ma ť ešte možno 

informáciu, že ko ľko tých prevodov nebolo zrealizovaných z 

dôvodu, že cena bola zvýšená priamo v mestskom 

zastupite ľstve. Pretože viete, každý predaj je dohoda 

dvoch. Toho kto predáva a ten kto kupuje. A predpok ladám, 

že pokia ľ magistrát pripravuje materiály do tohto 

zastupite ľstva s návrhom nejakej ceny, tá je asi 

odkomunikovaná s kupujúcim a ten potom až následne sa 

dozvedá že tá cena bola zvýšená v zastupite ľstve. 

 

 Čiže by ma ešte zaujímala tá informácia, že ko ľko z 

tých predajov nebolo zrealizovaných z tohto dôvodu,  aby 

som mal nejaký ucelený obraz o tom. 

 

 Ďalšia poznámka je, neviem pre čo sa zaužívala v meste 

Bratislava táto prax, ale pod ľa môjho názoru, pokia ľ my 

schválime nejakú verejnú obchodnú sú ťaž, kde dopredu 

schválime podmienky tej sú ťaže a niekto tú sú ťaž vyhrá, 

nerozumiem pre čo by sme ho potom ešte následne mali 

schva ľova ť v tomto mestskom zastupite ľstve ďalším 

uznesením, lebo vždy je tam to riziko, že v tom kon ečnom 

hlasovaní sa ešte povie "nie". 

 

 Ja viem, že aj kataster pre hlavné mesto Slovenske j 

republiky toto vyžaduje, ale myslím si, že si osobu je 

kompetenciu ktorú nemá. Jednoducho pokia ľ my vyhlásime 

verejnú obchodnú sú ťaž so stanovenými podmienkami a niekto 

sa do tejto sú ťaže zapojí, a tieto podmienky sp ĺňa a je 
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ví ťazom, tak sú ťažná komisia ur čí, že on je ví ťaz, tak už 

by sme automaticky mali dáva ť návrh, podpísa ť zmluvu a 

dáva ť návrh  na vklad do katastra. To je ďalšia poznámka, 

kde vidím nejaké problémy.  

 

 A tretia je, pán primátor, to je otázka, že pokia ľ v 

polovici roka sú príjmy z predajov na 13 %, že či 

neuvažujeme o tom, skorigujeme v septembri rozpo čet 

hlavného mesta, pretože dúfam, že aj výdavky sú na úrovni 

13 %.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som rád reagoval na pána 

Šovčíka. Rovnako ako vy aj ja mám pocit, že tie ceny sú  s 

tými záujemcami odkomunikované, ale ke ďže sú tam znalecké 

posudky tak neviem potom ako sa dá odkomunikova ť cena, ako 

si ja viem dohodnú ť s tým komu to predávam, že mu to 

predám na takú cenu ako to ohodnotí znalec, alebo z nalec 

ohodnotí na základe takej ceny ako to má? Lebo poto m pod ľa 

mňa;  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Znalec dá cenu a tú komunikujeme tej druhej strane .  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

60 

 Takto robíme. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Pokia ľ viem z toho čo bolo povedané, mi to prišlo 

opačne, hej. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie. Ur čite nie, ur čite nie. 

 Pán poslanec, a čo sa týka schva ľovania, tam má silný 

odborný názor pani poslanky ňa, v tom čase ministerka 

Žit ňanská, ktorá tvrdí že musíme schva ľova ť ví ťaza sú ťaže, 

čiže je to na odbornú diskusiu možno vo vašich radoc h. A 

nielen vo vašich radoch, je to otázka, že či je to 

praktické to tak robi ť. Ale viem, že ona ešte v minulom 

volebnom období vlastne tlmo čila zastupite ľstvu svoj 

odborný názor, aby to bolo takto, aby sa to znovu 

schva ľovalo. Ale to myslím, že nie je ten rozhodujúci 

faktor, ktorý by nám bránil predáva ť majetok. To som len 

chcel faktickou poznámkou reagova ť na to, čo ste sa 

pýtali.  

 Pán poslanec Fiala je ďalší diskutujúci. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja by som sa rád 

vyjadril k tomu bodu 6, nezáujem verejnosti a devel operov 

o predkladanie sú ťažných návrhov na prevod nehnute ľností. 

Bol som nieko ľkokrát v komisii na vyhodnocovanie týchto 

podkladov a môj dojem z toho je taký, že z podnetu 
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verejnosti magistrát za čne vypracováva ť nejaký proces 

predaja majetku, vypracuje znalecký posudok. A poto m, ke ď 

sa ten doty čný, ktorý je možno jeden, zvä čša zrejme jeden, 

dozvie možno tú cenu, tak sa ani neprihlási. 

 

 A mne sa ale javí, že magistrát by mal zvoli ť istý 

obranný mechanizmus záväzku, možno nejakého finan čného, 

možno časť znaleckého posudku, pretože ja vidím aj v tomto 

tie dôvody neúspešnosti, pretože ten záujemca nijak ým 

spôsobom neriskuje, ni č do toho nevkladá. A pokia ľ iba z 

takéhoto podnetu magistrát za čne pracova ť, vôbec to 

neznamená nejakú vä čšiu úspešnos ť.  

 

 To znamená, priamo navrhujem, skúste vymyslie ť, 

predloži ť nie čo, nejakú finan čnú spoluú časť vopred ako 

budú vôbec vypracovávané znalecké posudky. Ak tvrdí te, že 

sa to nedá, no, možno sa to naozaj nedá. Ale ak pov ieme že 

sa to nedá, tak nikdy to nebude. Môj názor je taký,  že 

aspo ň sa o to pokúsi ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čo urobíme vtedy, ke ď to neschválite? Vtedy mu to 

budete vraca ť vy? Myslím teraz ke ď urobíme, že požiadavka 

na predaj pozemku pod budovou. To sú také normálne veci, 

kde by človek čakal že áno, jedna tretina neschválená. Ke ď 

on do toho nie čo vloží, to je známy vlastník, chce si to 

vysporiada ť a zastupite ľstvo mu to neschváli. Kto mu vráti 

tie náklady na to čo vtedy; len sa tak pýtam, pán 

poslanec, aby sme domysleli ten váš návrh.  
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 Nech sa pá či, pán poslanec Fiala má faktickú. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ja k tomu, to je osobitný prípad, ke ď je to vz ťah pod 

budovou. Ale často krát sú to vo ľné pozemky, že k tomu 

nemá žiaden vz ťah. Možno to má iba niekde v blízkosti, 

zapá či sa mu nejaká garáž alebo záhradu, a v takom prípa de 

je to iný prípad. Takéto som mal na mysli. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani riadite ľka, budeme na záver reagova ť, robíme si 

poznámky.   

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Viete, v týchto posudzovaní 

predajov tých pozemkov mi pripadá ako na Slovensku je 

každý tréner a rozumie futbalu, tak takisto tu je k aždý 

ekonóm. Ja by som dokonca poprosil, že ke ď dáme súdnemu 

znalcovi  vypracova ť posudok, nech mu kolega Hr čka 

vypracuje ešte jeden on doma sám, tie dva porovnáme , 

aritmetický priemer, a môžeme da ť potom do zastupite ľstva. 

Stále mi pripadá, že všetko spochyb ňujeme, každého kto tu 

nie čo pre magistrát, tak spochyb ňujeme, či je zámena 

pozemku, či ideme preda ť pozemok. Stále sa nám zdá; už 

máme to ľko mien tých vagabundov a zlodejov, čo sú tí súdni 
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znalci, že za chví ľu už tam nebude ani jeden čo prichádza 

do úvahy.  

 

 A ďalej, položíme si otázku, že nás tu volili ob čania 

nie preto, aby sme tu stále sa handrkovali v nejaký ch 

veciach. Naozaj aby sme nie čo spravili. Stále mám pocit, 

že som nespravil dostato čne pre tú Dúbravku za to obdobie 

čo som tu. 

 

 A ešte sa chcem vráti ť k tomu, k cene pozemku. Bez 

ohľadu akú dá súdny znalec cenu, ja mám predstavu, ko ľko 

približne stojí m2 v Dúbravke, tam alebo tam. A ve ľmi sa 

to neodlišuje od tých súdnoznaleckých posudkov. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Na toto vystúpenie reaguje 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 poprosil možno o pár minút budeme  

prerokováva ť návrh materiál, ktorý predložili poslanci 

Greksa a Muránsky, ktorý možno čiasto čne bude vedie ť 

rieši ť tie veci, ktoré sme tu riešili aj na poslednom 

zastupite ľstve. Takže ja verím, že pri prerokovaní a 

prípadnom schválení tohto materiálu časť tých problémov 

bude vyriešená.  
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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 Hr čka sa hlási; nech sa pá či, pán 

poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa spýtal dve veci: 

 Je tu napísané, že oddelenie správy nehnute ľností 

predložilo do operatívnej porady primátora v roku 2 011 a 

2012 spolu 399 materiálov. Ke ď si však narátam tie 

materiály, ktoré sú tu rozpísané štatisticky, tak j e to 66 

+ 60 + 53, dohromady 179.  

 Chýba mi tam ešte 220 materiálov, ktoré by boli 

niekde zaradené. Čiže to asi tak jednu vec, že mi tam 

nesedí to číslo, že niekde chýbajú nejaké materiály, 

nejaká štatistika.  

 

 Po druhé som rád, že môžem hovori ť po pánovi 

Hanulíkoví, lebo napríklad ja by som mu teraz pripo menul 

tú SHELL-ku, na ktorej sme sa tu minule pohádali. A  pre 

vašu informáciu v tom materiáli znalec Jozef Fajnor  

ohodnotil; tak ešte za čnem takto. 

 

 Znalec môže posudzova ť pod ľa nieko ľkých metód. 

Najštandardnejšia metóda, ktorá sa tu používa je po lohová 

diferenciácia. To znamená, že pozriete akú bonitu m á daná 

pôda a porovnáte sú s rovnakou pôdou v rovnakom čase, na 

rovnakom mieste.  
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 Druhá metóda, je výnosová metóda. V tejto výnosove j 

metóde sa pozriete, ko ľko vám tá nehnute ľnos ť vynáša a 

podľa toho ohodnotíte cenu. Ke ďže my sme mohli pod ľa 

znaleckého posudku hodnoti ť SHELL-ku obidvoma spôsobmi, 

pán znalec ju v tom znaleckom posudku na 183,- € ho dnotil 

tou prvou metódou, čiže polohovou diferenciáciou.  

 

 Ja som ho na základe nájomnej zmluvy požiadal, aby  mi  

vypo čítal cenu, ko ľko by bola pod ľa neho znalecká cena v 

prípade, že by to robil tou výnosovou metódou. Vzh ľadom k 

tomu, že mi dal povolenie, tak vám pre čítam jeho SMS: 

 

 Dobrý de ň. Ospravedl ňujem sa, skôr som to nestihol. 

Cena pozemku pod SHELL s prihliadnutím k existujúce j 

nájomnej zmluve by bola cca 340,- € a zoh ľadnením 

zastavanosti v koeficiente redukujúcich faktorov by  klesla 

na cca 300,- €.  

 

 To je, aby sme chápali, že ten istý znalec, tú ist ú 

nehnute ľnos ť na základe iného systému raz ohodnotí na 

183,- € pri použití prvej metódy, a pri použití dru hej 

metódy ju ohodnotí na 340,- €. A vzh ľadom k tomu, že tam 

je postavená nejaká do časná nehnute ľnos ť tak to zredukuje 

na 300, čo je skoro dvojnásobok tej ceny, hej.  

 

 Takže môže doma vypracova ť posudky, ako ste vy 

povedali, ale myslím si že, toto je jasný dôkaz toh o, že 

na tie posudky sa dá pozera ť rôzne. A aj tá zvolená metóda 

potom vyjadruje to, akú má ten pozemok alebo tá 

nehnute ľnos ť hodnotu. 
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 A ke ď my teda chceme h ľadať spôsob, aby sme získali 

čo najnižšiu hodnotu len aby sa to predalo, tak prep áčte, 

s tým nemôžem súhlasi ť. Ja chcem, aby sme získali hodnotu 

ktorú to čo najreálnejšiu má, aby sme z toho mali čo 

najviac pe ňazí. Ke ď ma za toto chcete kritizova ť, prosím, 

môžte aj ďalej. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hanulík . 

 

 

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

 Prosím vás, dobrá cena je taká, za ktorú predáme. Aj 

ja by som bol za 2 000, aby sme predávali. Ale navr hujem, 

aby sme nerobili aritmetický priemer medzi znalcom a pánom 

kolegom Hr čkom, ale pán kolega Hr čka bude navrhova ť a my 

sa týmto budeme zaobera ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, len pre vaše vysvetlenie, ste sa pýt ali 

na tých 399 v materiáloch, v tom odstav čeku pod tými 

počtami sú uvedené druhy materiálov, ktoré nejdú všetk y do 

mestského zastupite ľstva. To sú otázky vecných bremien a 

rôzne ďalšie veci, ktoré tu sú spomínané a ktoré 

signalizujú len to, čo všetko musí spracova ť oddelenie 
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nakladania s majetkom a oddelenie nájmov nehnute ľností na 

to, aby vlastne pokrylo všetky potreby, ktoré mesto  má k 

majetku. Tie veci, ktoré idú do zastupite ľstva, sú v tých 

troch riadkoch.  

 

 Čiže tie ostatné materiály sú tie, kde sa nevyžaduje  

súhlas mestského zastupite ľstva. Ale z nich ani výnosy nie 

sú také, aby sme o nich tuná vážne diskutovali.  

 Pán poslanec Borgu ľa je ďalší prihlásený. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ten materiál a tie čísla, ktoré sú 

v ňom uverejnené, to sú naozaj šokujúce. Efektivita 

predaja je ve ľmi nízka, to je obraz trhu, ale je to aj 

obraz našej práce.  

 

 Ja by som si dovolil vyzva ť všetkých kolegov, ktorí 

hlasujú pri rozpo čte za isté kapitálové príjmy, ktoré si 

naplánujeme, aby zvážili aj svoje hlasovania pri pr edaji 

majetku, špeciálne ke ď je to predaj ktorý predtým prešiel 

finan čnou komisiou, ktorá ho odobrila a napriek tomu v 

zastupite ľstve takýto materiál nezískava podporu. Je to 

schizofrenické, ke ď v rozpo čte na jednej strane ako 

poslanec odhlasujem príjmy v "x" miliónovej výške d o 

kapitálového rozpo čtu a na druhej strane blokujem predaj. 

Keď chceme blokova ť predaj, však aj to môže by ť legitímny 

postoj, lebo ja musím poveda ť, že mne je ve ľmi ľúto že 

musíme predáva ť majetok a takto sanova ť alebo takto hasi ť 

dlhy, ktoré tu urobilo predošlé vedenie a predošlé 

vedenia.  
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 Ale ke ď sa teda rozhodnem nepredáva ť, tak to 

rozhodnutie by malo padnú ť už pri schva ľovaní kapitálového 

rozpo čtu. A nie po schválení kapitálového rozpo čtu a pri    

samotnom schva ľovaní predajov. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi. 

 Ako posledný prihlásený je pán poslanec Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja tú negatívnu nejakú 

diskusiu k tomuto bodu by som rád vrátil do pozitív neho 

pohľadu.  

 A chcem sa po ďakova ť práve opa čne poslancom, ktorí 

mnohokrát zabránili, aby materiál predkladaný na pr edaj 

resp. majetok mesta predkladaný na predaj, že zabrá nili 

jeho predaju, lebo mnohokrát bol zna čne nevýhodný pre 

mesto, hej. Vidíme to aj z toho, že pri mnohých pre dajoch 

došlo k navýšeniu ceny. A už len tá skuto čnos ť, že za 

každú cenu chceme získa ť tie prostriedky do rozpo čtu, 

navodzuje jedno ve ľké nebezpe čie, že sa dostaneme do 

takejto re ťazovej rekcie a nebudeme ochotní nie čo 

nepreda ť, lebo stále budeme potrebova ť. Čiže tú rozumnú 

mieru toho postoja, čo preda ť, za ko ľko a akým spôsobom, 

je naozaj na nás. A v tomto smere by som si dovolil  

poďakova ť všetkým tým, ktorí sa o to pozitívne zaslúžili, 

že sa mnohé tieto materiály nepredali. 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, za vaše vystúpenie. 

 Ke ďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.   

 Pani riadite ľka, máte závere čné slovo. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Chcela by som sa vyjadril k pánovi 

poslancovi Fialovi v súvislosti s tým, či nemôžeme nejakým 

spôsobom zaviaza ť toho žiadate ľa, alebo teda ktorý nám dá 

podnet na tú verejnú obchodnú sú ťaž. Žia ľ, nie je to 

možné, lebo sa jedná o sú ťaž, ktorá je otvorená vo či 

všetkým. Ten ke ď sa potom prihlási do tej verejnej 

obchodnej sú ťaže zaplatí kauciu. Túto kauciu, v prípade že 

z nejakého dôvodu ak bude ví ťazom, z nejakého dôvodu 

neuzatvorí zmluvu, tak prepadne v prospech hlavného  mesta 

na sanovanie našich nákladov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 K tej politickej časti poviem to ľko, ja som takisto 

za to, aby sme nepredávali všetko a za každú cenu.  

 Ale na druhej strane si uvedomte, že potom naozaj pri 

rozpo čte si povedzme, tak nie 14, dajme tam 3. Ale to 

potom bude pla č a škrípanie zubov; tu ho budete po čuť v 

septembri.  
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 Ja v septembri sem prídem a budeme ma ť pla č a 

škrípanie zubov už v tomto roku. My sme to už minul ý rok 

zošnurovali ko ľko sa len dalo. Urobili sme prebytok 10 

miliónov oproti tomu čo sme plánovali že bude prebytok len 

4 alebo 5. Urobili sme vä čší, lebo sme museli sanova ť 

dlhy. 

 

 My si nemôžme vybera ť, že nezaplatíme dlhy, lebo 

príde na to, že sa opýtajú; A autobusy, nezaplatíme ? 

Dobre, nám ich zoberú. Možno sa aj tam dostaneme. M ožno sa 

aj tam dostaneme že povieme, nemáme na to, lebo pos lanci 

nechcú. H ľadajme ten spôsob, ktorý sa mi zdá, že tu 

niektorí poslanci h ľadajú, ako čo najlepšie preda ť za 

primeranú cenu ale aby sme zrealizovali tie predaje .  

 

 Ak mám pozemok pod budovou, pán poslanec, a nepred ám, 

v tretine prípadov rozhodnete že nie, nerozumiem. P roste 

nerozumiem tomu. To má tiež nejakú cenu, povedzte ž e má 

byť vyššia, nižšia, nejaká, ale tam nerozumiem. Nemusí te 

schváli ť osobitný zrete ľ. To je špecifická vec, lebo 

poviete, nech tu sú ťažíme. Vidíte že tie sú ťaže nevedú 

zatia ľ k výsledku lebo ten trh je slabý, nereaguje 

dostato čne.  

 

 Čiže potom sa musíme my spolo čne poradi ť. A ja chcem 

zvola ť takéto stretnutie po skon čení tohto zastupite ľstva 

na najvyššej úrovni s predstavite ľmi strán, ktoré sú 

zastúpené v zastupite ľstve, čo budeme robi ť?  

 Čo budeme robi ť, lebo toto je vážna správa, ako sa 

nám to darí alebo skôr nedarí. Ja to vôbec nekladie m len 
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na vaše plecia, je to aj na nás, pretože je tu otáz ka, aký 

máme majetok. My sme ho dali finan čnej komisii, my dnes 

vieme čo by sme mohli preda ť.  

 

 Ale nevieme všetko preda ť. Máme to, pán poslanec, 

dostali ste to, zoznam, excelovský zoznam, ktorý vá m sa 

ťažko číta. Máme ho spracovaný. Poveda ť, čo z neho je 

prebyto čný majetok môžme spolo čne. Ale my ten zoznam máme, 

my vieme čo by sa dalo preda ť, ale nie je to vôbec také 

jednoduché. To vám ukazuje tento materiál. A ja som  chcel, 

aby ste to videli.   

 

 Pánovi poslancovi Šov číkovi chcem poveda ť, že nemáme 

len 13 % výdavkov kapitálových ako máme kapitálovýc h 

príjmov, lebo to by sme už tie autobusy museli vrát i ť. 

Čiže zaplatili sme viac. Máme deficit na kapitálovom  

rozpo čte. Nízky príjem, ve ľa sme zaplatili alebo viac, 

kryjeme to prebytkovým rozpo čtom z bežného hospodárenia 

mesta. Čiže takto sa snažíme postupova ť.  

 

 Ale nevieme to urobi ť všetko, lebo máme naplánovaných 

14 miliónov. Ak ich nezískame v tomto roku, budeme musie ť 

siahnu ť aj na ďalšie výdavky. A ja to zrejme urobím už v 

priebehu letných mesiacov formou viazania výdavkov,  

pretože september je ďaleko a potom to zachráni ť všetko od 

septembra bude ve ľmi ťažké.  

 

 Čiže to ľko len na vysvetlenie tých niektorých 

poznámok čo ste mali. Je to naša spolo čná zodpovednos ť, 

takto to vnímam. Znovu sa stretneme, zavolám predse du 

finan čnej komisie, politických predstavite ľov, budeme 
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musie ť diskutova ť o tom, čo urobíme? Nie čo neurobíme, ale 

čo urobíme, aby sme ten dlh, ktorý mesto má, dokázal i 

sanova ť aj v tomto roku. A čaká nás to ešte po dva roky.  

 

 Potom si myslím, že bude možné trošku stlmi ť to tempo 

predaja, pretože budeme musie ť sa nau či ť to, že budeme 

zabezpe čova ť rozvojové programy z prebytku bežného 

rozpo čtu. Už nie sanova ť dlhy, ale zabezpe čova ť rozvojové 

programy a obnovu majetku z prebytku bežného rozpo čtu. 

Neobvykle na Slovensku, ale my to tak budeme musie ť robi ť, 

inak sa dlhodobo nikam nedostaneme a tieto diskusie  by 

mohli pokra čova ť.   

 To ľko, prosím, závere čné slovo z našej strany.  

 Teraz sa môžu prihlási ť len poslanci, ktorí 

diskutovali a majú pocit, že ich slovo nebolo zodpo vedané. 

 Pán poslanec Nesrovnal je zrejme táto skúsenos ť.  

 Takže pán poslanec, máte faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ja som nehovoril o zozname majetku na predaj, ktor ý 

sme dostali, ktorý sme, asi rok to trvalo než sme h o teda, 

než to komisia vypá čila z magistrátu, ale o zozname 

všetkého majetku, aby vôbec ľudia vedeli, čo mesto 

vlastní. Tak toto neexistuje.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, máme to prioritách, že to bude 

elektronicky a bude to na internete. Na tom pracuje me. 
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Dokonca mi hovorí tuto pani vedúca, a môže vám to 

priblíži ť, keby ste chceli to po čuť naozaj. Dáme vám 

informáciu, máme to pripravené na zverejnenie celý majetok 

mesta.  

 (Poznámka.) 

 Máme ho už zverejnený; výborne. Čiže informácia, je 

zverejnené, už len budeme upres ňova ť, že na ktorej adrese 

to nájdete, lebo niekedy v tom webe sa ťažko orientuje. Je 

tam ve ľa informácií, ale na tomto sme pracovali. Je to 

jedna z priorít minulého roku. Si to pamätáte ur čite, 

takže to ľko.  

 Pán poslanec Hr čka nedal faktickú poznámku, čiže 

uzatváram.  

 Pán poslanec Hanulík, tebe nebolo zodpovedané v 

závere čnom slove? Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja by som chcel pochváli ť pracovníkov magistrátu ako 

kolega chválil. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 Uzatváram teda závere čné slovo vrátane vašich 

faktických poznámok. 

 Slovo má návrhová komisia. 

 

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 tak, ako bol 

písomne materiál predložený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 Berieme materiál na vedomie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných.  

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Pôvodný bod 11  pod ľa programu bol stiahnutý: Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa, týkajúceho 

sa pred ĺženia Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách. 

    

 Otváram rokovanie o novozaradenom bode č. 11. 

 

 

Novozaradený bod 11:  

Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov  na 

vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch  

nehnute ľností vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy . 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Spracovali ho dvaja poslanci; pán poslanec Greksa a 

pán poslanec Muránsky.  
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 Neviem kto z vás ho uvedie.  

 Pán poslanec Greksa, nech sa pá či. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo. Čiže názov ste už povedali, pán 

primátor, tak ja by som to iba pre čítal, vlastne ve ľmi 

krátku dôvodovú správu, ktorú majú vlastne všetci r ozdanú: 

 

 Nako ľko sa v poslednej dobe množia spochyb ňovania 

znaleckých posudkov časťou poslancov Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, navrhujeme v 

zmysle dokumentu "Bratislava transparentne", aby Ma gistrát 

hlavného mesta SR Bratislavy vytvoril na základe zm luvných 

vz ťahov skupinu znalcov, nie čo medzi 10 - 15 osôb, ktorým 

by zadávanie vypracovania znaleckých posudkov bolo 

pride ľované elektroniky náhodným výberom, ktorý sa použív a 

aj na súdoch.  

 

 Predpokladáme, že ak už nezanikne, tak sa aspo ň 

podstatne zmenší možnos ť podozrievania súdnych znalcov z 

nekalých dohôd. Preto žiadame primátora hlavného me sta SR 

Bratislavy, aby zabezpe čil nami navrhovaný spôsob výberu 

súdnych znalcov najneskoršie od 1. januára 2013 tak , ako 

je uvedené v tomto materiáli v návrhu uznesenia.  

 

 Ten dátum je tak povedal by som orienta čný, 

najneskorší. Bol by som rád, samozrejme keby, alebo  boli 

by sme radi, keby to bolo aj skôr, ale dal som radš ej 

nejakú vä čšiu lehotu, aby sa dalo vypracova ť tie dohody a 

zmluvy so znalcami samozrejme.  
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 A návrh uznesenia je:  

 Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpe či ť 

elektronickú formu náhodný výber súdnych znalcov na  

vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch 

nehnute ľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. 

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 programu; nech sa 

páči. 

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ďakujem. Chcel by som vlastne k tomuto návrhu poveda ť 

to, že naozaj toto nie je všeliekom na naše problém y so 

znalcami, s cenami nehnute ľností, at ď., ale môže to naozaj 

významnou mierou prispie ť k tomu, aby sme, aby sa vrátila 

spä ť tá narušená dôvera k tomu, akým spôsobom sme doter az 

tieto veci riešili a akým spôsobom sa zadávali práv e 

znalci na meste.  

  

 A tým, že pristupujeme k takémuto kroku, naozaj 

výrazne zvýšime tú transparentnos ť a tým pádom môžeme 

naozaj sa vráti ť k tomu, že budeme ma ť ve ľkú, možno nie 

100 %-nú ale ur čite zvýšenú dôveru práve k tým materiálom, 

ako sú predkladané nám. 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 má pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 S takýmto návrhom sa nedá nesúhlasi ť. Samozrejme, že 

ho podporím pri hlasovaní. Možno by ale bolo dobré ešte, a 

to už by mohla by ť iniciatíva samotného magistrátu a 

zapracova ť aj už spomínané pánom poslancom Hr čkom metódy, 

akými má by ť znalecký posudok vypracovávaný, resp. možno 

nežiada ť o jednu metódu ale hne ď viacerými metódami nech 

tí znalci tie znalecké posudky vypracovávajú tak, a by 

nedochádzalo k spochyb ňovaniu týchto osôb, ktoré majú 

guľaté pe čiatky, a ktorých posudok a odhad by sme mali 

rešpektova ť a akceptova ť. 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. Tiež samozrejme rozumiem tomuto návrhu, a 

podporujem to. Iba nahlas rozmýš ľam, či teda predkla-

datelia majú domyslenú aj techniku, pretože predpok ladám, 

že vonku asi nebeží 15, 20 znalcov, ktorí čakajú na to že 
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im dáme nejaký posudok ale skôr niekedy mesto sa mu sí aj 

domáhať, aby niekto pre neho robil. Takže to je skôr 

opačne. A presved čova ť tých ľudí, aby prišli a za dva, tri 

dni urobili nejaký posudok. Tak to je jedna vec.  

 

 A druhá vec, mesto je verejný obstarávate ľ, tam sú 

tiež nejaké pravidlá. Tak to skôr iba dávam do pozo rnosti, 

že síce sa to dá asi priamym zadaním toto, lebo to sú malé 

zákazky, ale môžu by ť aj iné. Tak to sú dva body.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Ako ďalší sa chce vyjadri ť pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ono tento návrh je vlastne návrh iba akejsi  

idei, by som to nazval. A nechal by som na nejakú s kupinu, 

nie, nechcel by som poveda ť dobrovo ľníkov, skupinu 

odborníkov na magistráte. My sa ve ľmi radi zú častníme aj s 

pánom Muránskym poprípade s hocikým kto by mal záuj em, aby 

sme možno porozmýš ľali, že akou formou by to, ako by to 

naozaj malo existova ť, čo všetko by tam malo by ť.    

  

 Samozrejme, chápem aj to, čo hovorí pán kolega 

Nesrovnal, že nie je to jednoduché zohna ť znalcov hlavne v 

poslednej dobe, vieme asi pre čo. A je to naozaj zatia ľ, 

toto je návrh iba ur čitej idei. Myslím, že to ešte teba 

veľmi rozpracova ť.  
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 Preto je ten čas do toho 1. januára. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja mám skôr otázku, ke ďže tu sú 

predkladatelia poslanci, pán Greksa a pán Muránsky,  tak sa 

chcem spýta ť práve pracovníkov magistrátu, či náhodou 

nevidia nejaké slabé miesta, možno na ktoré upozor ňoval 

pán kolega Nesrovnal? A teda či to môžme so spokojným 

svedomím schváli ť, či nevidia v tom nejaké možné 

nebezpe čenstvo alebo riziko, alebo tú realizovate ľnos ť, či 

sa to dá? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Nako ľko tento materiál mám v ruke 

takisto iba dnešný de ň, neviem sa k nemu možno až tak 

úplne detailne vyjadri ť. Ale môžem vám verejne prehlási ť, 

že budeme robi ť všetko pre to, aby sme našli riešenie. 

Samozrejme, že tu existuje riziko také, že znalci n ie sú 
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ako sudcovia, ktorí sú štátnymi zamestnancami toho súdu a 

musia ten prípad prevzia ť. Znalec nám môže odmietnu ť 

vypracovanie znaleckého posudku, či už z dôvodu časového  

tlaku alebo nejakého konfliktu záujmu. Čiže ten systém 

musí by ť nejako nastavený, ale teraz neviem sa k nemu 

nejako zodpovedne vyjadri ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja myslím, že toto je to čo nazna čil pán Greksa, že 

to treba domyslie ť aj do týchto súvislostí, na ktoré 

upozornili viacerí poslanci, že to môže ma ť praktické 

problémy, že ten znalec bude síce vylosovaný, ale n ebude 

môcť prevzia ť zákazku. Bude zrejme nasledova ť ďalšie 

losovanie. Proste bude to musie ť by ť tak, aby sme potom 

nemali pochybností, že kto je ten v poradí.  

 A nebudeme to, prosím, robi ť tak, že kým toho 

správneho nevylosujeme; ale to tam všetko treba uro bi ť, 

aby nikto nemal pochybností. Lebo aj na súdoch sa n iekedy 

hovorí, že áno, ve ď je to náhodné, ale poznáme také 

prípady, o ktorých špekulujú najmä média, že teda t o 

niekedy býva zneužívané.  

 Takže toto treba domyslie ť.     

 

 A ja si myslím, že môže by ť užito čná aj ú časť 

poslancov, ktorí sa na tom budú díva ť o čami tej silnej 

myšlienky, lebo ja ju tiež vidím že tá myšlienka, m á nie čo 

do seba. Ak by pomohla viacerým z vás vráti ť dôveru ku 

profesii znalcov, tak si myslím, že by to pomohlo. Lebo 

bola tu tá profesia spochybnená, myslím si že až do  miery, 
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ktorá nebola primeraná. A treba, aby sme h ľadali spôsob, 

ako to zmeni ť.  

 (Poznámka.) 

 Žrebova ť. A my sme čo povedali? (Poznámka: Losova ť.) 

Ahá. 

 Tak tento materiál hovorí o nejakom dokumente 

Bratislava transparentne, to je ktorý? Lebo taký ja  

nepoznám. Ja poznám protikorup čné minimum, poznám všeli čo, 

ale tento dokument nepoznám. Ja viem, že to je taký  

eufemizmus v rámci SaS, čiže mysleli ste "ten dokument". 

To som ve ľmi rád. Dobre. Potom som rád. Vidíte ako to 

funguje, to sa šíri ako lavína. 

 Prosím, ke ďže sa už nikto nehlási, dám 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 návrhu uznesenia tak ako ho 

predkladatelia písomne predložili a tak ako ho aj 

pre čítali. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako ho m áte 

písomne predložený v materiáli.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 

 Bod číslo 12  sme vypustili z nášho programu:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa prenájmu stravovacej prevádzky a stan ovenie 

ceny nájmu za nebytové priestory. 

 

 

BOD 13:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Trnávka parc. č. 22180/13 spolo čnosti AIRCRAFT DIAGNOSTIK 

COMPANY, 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 

 Nech sa pá či, pani riadite ľka. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Jedná o nájom časti pozemku vo výmere 

316 m2 pre uvedenú spolo čnos ť na dobu neur čitú za ú čelom 

realizácie stavby "Obvodová komunikácia pri letisku ,  

Ivánska - Senecká Bratislava - I. etapa".  

 Výška nájomného bola stanovená v súlade s rozhodnu tím 

pána primátora.  

 Uvedený materiál získal podporu vo finan čnej komisii, 

v mestskej rade a takisto mám aj súhlasné stanovisk o 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu číslo 13. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

 Návrhová komisia, prosím. 

 

 

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 predkladate ľkou predložené. Upozor ňujem, že ide o 

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Až po bod 41 teraz budeme ma ť všetko trojpätinové 

hlasovania, kde treba tri pätiny všetkých poslancov . Ale 

je to len avízo, ktoré dala aj pani predsední čka; ja viem, 

že ste si ho vedomí. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

13. 

 

 Bod číslo 14  - Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa, týkajúceho sa dlhodobého nájmu 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

84 

nehnute ľnosti - nebytových priestorov, nachádzajúcich sa 

na Bilíkovej 1 v Bratislave; bol stiahnutý z progra mu 

rokovania.   

 

 

BOD 15:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Ružinov parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39 spolo čnosti 

HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom pozemkov vo výmere 

celkom 1 357 m2 pre uvedenú spolo čnos ť na vybudovanie 

stavby, komunikácie, parkoviská a spevnené plochy. Nájom 

je takisto ustanovený v súlade s rozhodnutím pána 

primátora a máme súhlasné stanoviská finan čnej komisie, 

mestskej rady aj pána starostu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási ako prvý pán 

poslanec Kor ček. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som sa chcel 

opýta ť, pretože z predchádzajúceho volebného obdobia viem , 

že v tomto predmetnom území táto spolo čnos ť plánuje 

výstavbu bytových domov a nejakých obchodných pries torov. 
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A bola tam petícia obyvate ľov, ktorí nesúhlasili s týmto 

investi čným zámerom. A táto spolo čnos ť potrebuje predmetné 

pozemky na to, aby mohla tento svoj investi čný zámer 

realizova ť. 

 Takže chcem sa opýta ť, či sa to nejakým spôsobom 

posunulo dopredu, či tam došlo k dohode medzi obyvate ľmi a 

investorom? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Možno skôr vie odpoveda ť pán starosta. Ja, priznám 

sa, nemám takú informáciu o tomto investi čnom projekte, 

takže neviem vám odpoveda ť, pán poslanec. Ale ak budete 

žiada ť, tak vieme tú informáciu zisti ť o tom, čo všetko 

mesto k tomu zatia ľ povedalo.  

 Pán starosta a poslanec Pekár, 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. O tejto 

petícii neviem. Tam v blízkosti bola petícia proti 

výstavbe, dole mala by ť predaj ňa a hore nejaké byty. Bolo 

to na pozemku bývalého, alebo teda budova bývalej p redajne 

potravín. Toto, tento investor má v podmienkach vyb udova ť 

cesty, a vlastne tie podmienky mu ur čilo hlavného mesto, 

takže tento materiál je tu kvôli tomuto.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Samozrejme, že to súvisí s investíciou. V materiál i 

máte uvedené, že ide o stavbu HELIOS, Polyfunk čný dom v 

Ružinove, Herlianska ulica. To je možno tá investíc ia, 

ktorú spomína pán poslanec Kor ček.  

 

 Ale ke ďže nové nejaké signály od obyvate ľov nemáme a 

pán starosta sa vyjadril, že nemá žiadne nejaké pož iadavky 

proti tejto výstavbe, je na nás aby sme rozhodli o tom, či 

umožníme výstavbu komunikácií, parkovísk a spevnený ch 

plôch, pretože o tom teraz rozhodujeme. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja teda dávam na zváženie, či by 

ste pán primátor, nestiahli tento materiál a neprev erili 

si tie skuto čnosti o ktorých som rozprával, lebo ur čite tá 

petícia tu na magistráte je. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja si myslím, že skôr sa vyjadríte vy vašim 

hlasovaním k tomu čo sme po čuli, budeme potom z toho 

vedie ť urobi ť záver.  

 Čiže nechávam priestor pre vaše vyjadrenie. 

 

 Ke ďže sa už nikto nehlási, je tu návrhová komisia; 

nech sa pá či. 
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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 

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 ťdevä ť prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť hlasovalo za, nikto proti, trinásti sa 

hlasovania zdržali. 

 

 Konštatujem, že to je signál z vašej strany aby sm e 

to naozaj preverili, že máte záujem o to, čo povedal pán 

poslanec Kor ček. V prípade, že to preverenie bude ma ť svoj 

výsledok, materiál zrejme znovu predložíme, aby ste  mohli 

rozhodnú ť aj so znalos ťou veci o tom, čo si o veci myslia 

obyvatelia. 

 Sme v bode číslo 16. 

 

 

BOD 16:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Ružinov parc. č. 21818/2 spolo čnosti REZIDENCIA STRELKOVA, 

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 

 Nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o prenájom 180 m2 na dobu 

neur čitú za nájomné ustanovené rozhodnutím pána primátor a, 

čo predstavuje ro čne 2 880,- € za ú čelom realizácie stavby 

"Reštaurácia a autoumyváre ň na Prievozskej ulici". Máme 

súhlasné stanovisko finan čnej komisie, mestskej rady a 

starostu mestskej časti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

 K tomuto bodu sa nikto neprihlásil. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 

 

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 

 Už som ďaleko, už som sa zapozeral; pani 

predsední čka, ďakujem vám za pomoc, že ste to takto 

elegantne vyriešili. Takže teraz je ten čas na hlasovanie. 

Ja už som pozeral do ďalšieho materiálu. Nech sa pá či.  
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 656/1, parc. č. 656/2, parc. č. 656/3, 

parc. č. 658/1, parc. č. 658/2 a parc. č. 659/1 pre 

spolo čnos ť BUILDER, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Jedná sa takisto o nájom pozemkov v 

celkovej výmere 230 m2 a za takým istým ú čelom, a to je 

úprava, napojenie prístupovej komunikácie. Nájomné je 

stanovené v súlade s rozhodnutím pána primátora. A máme 

stanovisko súhlasné starostu, finan čnej komisie a mestskej 

rady. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu. 

 Hlási sa do nej pán poslanec Kríž. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor.  
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 Ja by som ve ľmi krátko iba možno poprosil ctených 

kolegov a kolegyne o podporu tohto materiálu. Ide o  

projekt výstavby krytej športovej haly, zimnej teda , kde 

by sa mohlo kor čuľova ť, či už verejnos ť alebo deti, ktoré 

trénujú hokej, alebo iné podobné športy. Je to proj ekt, 

ktorý za čal už v minulom volebnom období za pána 

vtedajšieho starostu, terajšieho primátora. A my ve ľmi 

pevne veríme, že v doh ľadnej dobe bude táto krytá hala 

dobudovaná.  

 

 Mestská časť nie je investorom, investorom je uvedená 

spolo čnosti, ale máme tú dohodu a snažíme sa vychádza ť v 

ústrety, aby čoskoro sme sa mohli do toho zapoji ť. A máme 

tam aj nejakú dohodu detí zo základných škôl tam bu dú môc ť 

chodi ť na nejaký kor čuliarsky výcvik. Čiže toto je len 

prístupová komunikácia, ktorá im chýba k tomu, aby mohli 

tú stavbu úspešne dokon či ť. 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 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 návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Všetci hlasovali za. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

parc. č. 3129 pre spolo čnos ť DOOVDEE, 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 

 Nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom pozemku 55 m2 za 

účelom zriadenia celoro čnej terasy k nebytovému priestoru, 

reštaura čnému zariadeniu. V sú časnosti tam je už zriadená 

ale iba letná terasa a žiadate ľ nás žiada teda, aby mohol 

prevádzkova ť celoro čnú terasu aj z dôvodu že chce rozdeli ť 

to na faj čiarsku a nefaj čiarsku časť s tým, že cena nájmu 

by bola stanovená rozdielne odo d ňa ú činnosti nájomnej 
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zmluvy až po právoplatnos ť kolauda čného rozhodnutia. A 

potom od kolauda čného rozhodnutia by bola tá cena vyššia. 

Máme súhlasné stanovisko starostu mestskej časti 

Petržalka, finan čnej komisie aj mestskej rady. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto sa do nej neprihlásil. 

 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 návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Bod číslo 19. 

 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

93 

 

BOD 19:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 1474 a parc. č. 1484 pre Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava so sídlom v Bra tislave  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom 155 m2 za ú čelom 

vybudovania parkoviska. Pri čom toto parkovisko nemá slúži ť 

len žiadate ľovi, teda Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny, ale má by ť verejné, nespoplatnené a nevyhradené. 

Ide o materiál, ktorý už bol schválený v mestskom 

zastupite ľstve ale z dôvodu, že Úrad práce nemal finan čné 

krytie na túto investíciu, tak uznesenie stratilo 

platnos ť, preto je predkladané opätovne do mestského 

zastupite ľstva. Máme súhlasné stanovisko starostu, 

finan čnej komisie aj mestskej rady. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu číslo 19. 

 Nik sa do nej 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 uzne-

senia.  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

94 

 

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 ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 20. 

 

 

 

BOD 20:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 

22261/2 a parc. č. 22875, k. ú. Ra ča, spolo čnosti Lidl 

Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. V uvedenom materiáli sa predkladá nájom 471  

m2 pre uvedenú spolo čnos ť Lidl, ktorá chce vybudova ť na 

týchto pozemkoch prístup, chodníky, vykonanie rozko -

pávkových prác z dôvodu montáže oce ľovej chráni čky na 

existujúce vysokotlakové plynové potrubie k plánova nej 

stavbe, a to k "Predajni potravín Lidl, Kras ňany, Pekná 
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cesta" na dobu neur čitú s tým, že nájomné je tam takisto 

rozdelené pod ľa a v súlade s rozhodnutím pána primátora. 

Uvedený materiál má podporu pána starostu mestskej časti 

avšak nemáme súhlasné stanovisko finan čnej komisie, ktorá 

neprijala uznesenie, ani mestská rada. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Podobne ako som sa snažil uvies ť na mestskej 

rade, aj tu by som chcel požiada ť ctených poslancov a 

poslankyne o podporu tohto materiálu. Chcem pripome núť, že 

sa jedná o pozemok, resp. ten pozemok ku ktorému sa  chce 

investor dosta ť, predalo toto mestské zastupite ľstvo v 

predchádzajúcom období. Takže raz sme mu už pozemok  

predali a teraz mi je trošku zvláštne, že mu nechce me 

tento pozemok sprístupni ť.  

 

 Jedná sa o výstavbu obchodnému domu.  

 V Ra či, v Kras ňanoch prebehol dvakrát prieskum 

verejnej mienky. Obyvatelia tam o čakávajú túto predaj ňu. 

Rovnako čo sa týka nejakých vyvolaných investícií, s 

investorom je dohodnuté, že zrekonštruuje v bezpros trednej 

blízkosti obchodu detské ihrisko, zrekonštruuje tam  zele ň 

v ur čitej výške, rovnako teda bude budova ť chráni čku 
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vysokotlakového plynu. Z toho titulu potrebuje aj p renaja ť 

zelenú plochu, na ktorej to bude realizova ť.  

 

 Takže ja by som ve ľmi chcel poprosi ť o podporu. Na 

túto stavbu bolo už vydané územné rozhodnutie v súl ade aj 

so záväzným stanoviskom mesta. Takže navyše aj tá 

prístupová komunikácia, aj chodníky budú zrevitaliz ované, 

nako ľko v tejto časti našej mestskej časti sú tie 

chodníky, ktoré sú z 95 % magistrátne; bohužia ľ, v 

dezolátnom stave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Na vaše vystúpenie tri faktické poznámky.    

 Pán poslanec He čko. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som bol rád, 

keby starosta radšej povedal o tej petícii, ktorá t am je a 

ktorá bola spomenutá, na rade mestskej sa hovorilo o 

petícií. A predpokladám, že poslanci by takisto zau jali to 

isté stanovisko ako pri predošlom materiáli, kde te da 

vyjadrili svoj názor na túto petíciu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Vlastne moja otázka smerovala k tomu istému, že 

naozaj aby bolo. Dneska pán starosta hovorí o tom, že 

žiada o podporu tohto materiálu, na druhej strane v ôbec 

patrilo by sa, aby zaznelo aj to, že naozaj proti v ýstavbe 

tohto obchodného domu dneska je petícia, pod ktorú sa 

podpísali desiatky, stovky ob čanov. A práve týmto spôsobom 

by sme práve dovolili túto výstavbu. Okrem toho je tam aj 

spor o výrub stromov v tomto území. Čiže chcel by som, aby 

sa pán starosta vyjadril aj k tomuto. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Dzivjáková, faktická. 

 

 

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

 V podstate doplním kolegov z nášho klubu.  

 Ja som členkou peti čného výboru.  

 Je pravda, nespochyb ňujem to čo hovorí pán starosta, 

či bodli vykonané alebo nevykonané prieskumy verejne j 

mienky, pravda je taká, že petíciu podpísali obyvat elia 

priamo dotknutí okolitých obytných domov.  

 A tá petícia smerovala nielen proti zhoršeniu kval ity 

života okolitých bytoviek, ale je aj proti výrubu s tromov, 

čím sa výstavbou tejto ve ľkopredajne, sa vlastne ďalej 

popustí uzda zahus ťovania priestorov v samotnej Ra či, a 

teda ako v Kras ňanoch.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Reaguje druhým vstupom do diskusie pán poslanec a 

starosta Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som rád, že som kone čne po čul druhú 

zástupky ňu našej mestskej časti na tomto zastupite ľstve 

otvorene v pléne. Čo sa týka petície, chcem len pripomenú ť 

to, že petícia bola riešená po čas volebnej kampane. Ako už 

uviedla aj sama pani Dzivjáková, je hovorky ňou peti čného 

výboru. Ja myslím, že je vyše roka a pol po vo ľbách, tak 

možno by sa mali kandidáti, ktorí kandidovali na st arostu 

a neuspeli, trošku už nad to povznies ť a rieši ť veci 

trošku iným spôsobom. 

 

 Čo sa týka, čo sa týka súhlasu na výrub, tam je 

vydané právoplatné rozhodnutie, ktoré je proste 

právoplatné. Takže neviem, aký nesúhlas, resp. nesú hlas s 

výrubom ú častníci konania v tomto konaní svoje pripomienky 

uplatnili, rozhodnutie je proste právoplatné. 

 

 A čo sa týka tej petície, a hovorím, treba bra ť na 

zrete ľ, bolo to v predvolebnom období, a bola to dobrá 

predvolebná téma. My sme si dali urobi ť prieskum verejnej 

mienky a prieskum verejnej mienky dvakrát vyšiel v tom, že 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

99 

väčšina ob čanov Kras ňan tam to obchodné centrum požaduje a 

chce.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Opä ť tri faktické poznámky. 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ja by som iba vysvetlil, pre čo pani Dzivjáková tak 

málo hovorí. My máme takú nepísanú dohodu v klube, že aby 

to bolo zhruba rovnocenné, tak ona kompenzuje moje 

rozhovory; len tak pre informáciu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Dinuš. 

 

 

Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ:  

 Ja by som rád vyjadril také po čudovanie nad tým, 

pre čo spomíname predvolebnú kampa ň. Petícia je petícia a 

myslím si, že treba prihliada ť aj na týchto ob čanov a 

nespochyb ňova ť týchto ob čanov tým, že bola, nebola 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ja by som chcel len k tomu poveda ť, že vlastne nie 

dve zástavky ďalej je rovnaká predaj ňa Lidlu, čiže pokia ľ 

tí ob čania z daného územia majú potrebu nakupova ť v tomto 

obchodnom dome, tak naozaj hne ď ne ďaleko je práve 

identická predaj ňa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, už druhýkrát, či tretíkrát do diskusie 

nie, ale faktické poznámky ktoré zazneli na tvoju a dresu, 

na ne môžeš reagova ť. Čiže máš teraz priestor na faktickú 

poznámku, aby si reagoval na kolegov. Nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 No, ja si práve stále myslím, že tá petícia je 

pozostatkom predvolebného, nejakej predvolebnej age ndy. A 

tá petícia bola riešená na miestnom zastupite ľstve. Tá 

petícia nebola predložená mestskému zastupite ľstvu. Naše 

ra čianske zastupite ľstvo sa s touto petíciou vysporiadalo. 

Je to jednak vecou ra čianskych poslancov, je to vecou 
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ra čianskeho starostu. A ja beriem tú zodpovednos ť na seba. 

Ja si to pred ob čanmi Ra če, pred ob čanmi Kras ňan 

zodpoviem.  

 

 A ja vám viem poveda ť s plnou vážnos ťou, vä čšina 

obyvate ľov tam ten obchod chce. Je pravda, že je to zelená 

plocha, ale potom mali by ť podobní poslanci takíto 

hrdinovia vtedy, ke ď sa tu pred troma - štyrmi rokmi ten 

pozemok predával. Ke ď sa predávala zelená plocha 

súkromnému investorovi a ur čite sa mu nepredávala preto, 

že tam ide budova ť park. Ke ď sme raz ako mesto, ktoré 

vtedy potrebovalo peniaze vedeli vytiahnu ť peniaze zo 

súkromného investora (gong), tak teraz mu k tomu ne umožni ť 

prístup, tak to je pod ľa mňa chrapúnske.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Toto vy čerpalo našu diskusiu, lebo sa už nikto 

nehlási. 

 Dám priestor pre návrhovú komisiu a vaše rozhodnut ie. 

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 

predkladate ľom 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťsedem z nich hlasovalo za, piati boli proti, 

siedmi sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že najtesnejším rozdielom sme schváli li 

uznesenie k bodu číslo 20. 

 Otváram rokovanie o bode 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 7221/1, 

k. ú. Ra ča, spolo čnosti Resort - inn, 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 

 Pani riadite ľka, prosím o uvedenie materiálu. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom 84 m2 spolo čnosti 

Resort - inn, za ú čelom vybudovania a užívania vjazdu 

chodníka a prístupu k parkovacím miestam k stavbe " Bytové 

domy Ra ča - Paseky" za nájomné, ktoré je opä ť rozdelené v 

súlade s rozhodnutím pána primátora. Máme súhlasné 
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stanovisko starostu mestskej časti, finan čnej komisie a 

mestskej rady k tomuto materiálu. 

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Otváram diskusiu k bodu 21. 

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Tento materiál je rovnako v poriadku, len b y 

som chcel poprosi ť magistrát, nako ľko toto už je druhý 

materiál, keby sme museli upozor ňova ť, že ak by sme 

neupozornili, tak by sme pravdepodobne predali poze mok pod 

cestou, ktorá by mohla nejakým spôsobom odreza ť prístup k 

nehnute ľnostiam našich obyvate ľov. Aby možno magistrát už 

predtým, než sa posielajú k nám stanoviská, nejakým  

spôsobom zvážil to, či by nebolo lepšie pood čle ňova ť 

takéto pozemky. Podobný prípad bol pri tom Tramíne.  Ja som 

rád, že tu sa to akceptovalo, že sa to urobilo. Len  

skuto čne treba si dáva ť pozor na to, aby sme v takýchto 

prípadoch zbyto čne neodpredávali pozemky pod cestami, pod 

prístupovými komunikáciami a takto si do budúcnosti  proste 

vyrábali problémy. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

104  

 Nikto sa už neprihlásil; chcete reagova ť, pani 

riadite ľka? 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne za pripomienku. Budeme sa snaži ť v 

budúcnosti tomu vyvarova ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Sú tu aj kolegovia, ktorí zabezpe čujú odborne tieto 

veci na magistráte, čiže tá pripomienka má svoje racio, ja 

jej rozumiem. Pokúsime sa na ňu reagova ť praktickými 

krokmi. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Prosím návrhovú komisiu k bodu 21. 

 

 

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 ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 22. 

 

 

 

BOD 22:   

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu časti pozemku v Bratislave, 

k.ú. Ra ča, parc. č. 891/152 vo výmere 7881 m2, pre nájomcu 

Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratisl ave  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. V uvedenom prípade máme so Slovenským  

zväzom pozemného hokeja uzatvorenú nájomnú zmluvu n a nájom 

7 881 m2 na dobu ur čitú 10 rokov, to znamená do októbra 

2014. Žiadate ľ nás však požiadal o pred ĺženie doby nájmu 

na dobu 10 rokov ďalších od skon čenia doby nájmu, teda od 

roku 2014 z dôvodu, že sa uchádza o poskytnutie gra ntu z 

Európskej hokejovej federácie, a vlastne to potrebu je on 

na prezentáciu svojich aktivít. Zárove ň aj deklaroval 

koľko finan čných prostriedkov už po čas doby nájmu 

vynaložil na vybudovanie Národného štadióna, kde vl astne 

sa tento šport prevádzkuje.  

 Máme súhlasné stanovisko pána starostu, finan čnej 

komisie aj mestskej rady. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 
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 Opä ť pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. To naše stanovisko bolo dodané myslím v čera 

alebo dnes; takže je to súhlasné stanovisko. Ja by som 

tiež chcel poprosi ť poslancov o podporu tohto materiálu. 

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 22. 

 Nikto sa do nej 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 návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 ťdevä ť prítomných poslancov. 

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

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 23.  
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BOD 23:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 1220/5 v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spolo čnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spolo čnos ť so sídlom v Bratislave  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom pozemku pre našu 

akciovú spolo čnos ť za ú čelom vybudovania a užívania 

sociálnych zariadení vodi čov a obratisko pri Obchodnom 

dome Slimák na dobu neur čitú. Máme súhlasné stanoviská od 

starostu, finan čnej komisie a mestskej rady.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 23.  

 Nik sa do nej 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. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Všetci hlasovali za. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Sme v bode číslo 24. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy a bazénov 

na prevádzkach Správy telovýchovných a rekrea čných 

zariadení hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani riadite ľka, nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom nebytových priestoro v 

v prevádzkach Správy telovýchovných a rekrea čných 

zariadení žiadate ľom, ktorí sú uvedení v predmetnom 

materiáli, jedná sa o športové klub, športové zväzy , ale 

aj obchodné spolo čnosti či fyzické osoby, pri čom cena 

nájmu či za ľadovú plochu alebo za bazény bude fakturovaná 

na základe konkrétnych objednávok a v súlade s rozh odnutím 

primátora.  

 Finan čná komisia podporila uvedený materiál a takisto 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je tu aj pán riadite ľ STaRZu. Pokia ľ by boli 

konkrétne otázky, môže zodpoveda ť na vaše otázky.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Konštatujem, že sa nikto neprihlásil. 

 Poprosím 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 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 ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 25.  

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností - nebytových priestorov  
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(malá telocvi čňa, dve šatne, sprchy a toalety) vo výmere 

255,72 m2 a časti pozemku parc. č. 5605/2 vo výmere cca  

5000 m2, nachádzajúcich sa na Dudvážskej č. 6 v 

Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu  

GALILEO SCHOOL, s.r.o., so sídlom v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či.     

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom nehnute ľností vo 

výmere 255,72 m2 a časti pozemku vo výmere cca 5 000 m2 

pre nájomcu GALILEO SCHOOL na dobu ur čitú 10 rokov s tým, 

že táto spolo čnos ť už v sú časnosti má s nami uzatvorenú 

nájomnú zmluvu. Žiada teda z dôvodu rozšírenia svoj ich 

športových aktivít najmä detí o ďalšie rozšírenie predmetu 

nájmu. Takisto aj z dôvodu, že na ploche 5 000 m2 c hce 

užíva ť tieto priestory za ú čelom športovania, hrania sa 

detí aj školy, a zárove ň sa stara ť o tieto priestory za 

nájom za symbolické 1,- € s tým, že mesto by tým pá dom 

ušetrilo, aby sa nemuselo stara ť o tento priestor 

napríklad kosením.  

 Finan čná komisia podporila uvedený materiál, aj 

mestská rada. 

  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu 25. 
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 Mám prihlásenú pani námestní čku Kimerlingovú; nech sa 

vám pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Poslanecký klub KDH prerokoval tento materiál a má me 

k tomu otázku, ako bude potom ved ľajšia škola, kde sme 

zria ďovate ľom my ako obec; ako bude potom ved ľajšia škola 

využíva ť tieto priestory, pretože predpokladáme, že tá 

škola tiež v týchto priestoroch pôsobí? Ak to prena jmeme 

súkromnej škole, aby potom naša škola jej nemusela plati ť 

nejaký nájom, podnájom, alebo čosi podobné. Vieme o tom 

nie čo?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Černý.  

 Potom budeme odpoveda ť; bu ď vy pani riadite ľka alebo 

pán vedúci.  

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Táto situácia mi je dôverne známa,  

nako ľko bývam priamo u toho. Naša škola, štátna dá sa 

poveda ť, tam už neexistuje radovo nieko ľko rokov. Celá 

budova ostala možno 2 roky prázdna a toho času je 

prenajatá dvom alebo trom subjektom, školským zaria deniam. 
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Sú to nejaké gymnázium, dva typy gymnáziá plus tret í je 

GALILEO SCHOOL a v podstate fungujú spolo čne v rámci tejto 

jednej budovy. Tie telocvi čne sú tam dve, jednu z nich si 

chce táto škola prenaja ť; samozrejme aj spolo čný priestor. 

Výhodou toho je, že táto spolo čnos ť na rozdiel od tých 

ostatných investuje do okolitého priestoru čo sa týka 

zelene, údržby, a tak ako bolo povedané, aj tie det ské 

ihriská sú aj po čas víkendov prístupné obyvate ľom; to je 

podstatná výhoda. Takže to ľko ako odpove ď. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou ešte pani námestní čka; nech sa pá či.  

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 No, ak je tam stredná škola, tak to tiež pokladám za 

našu školu, a to je pre m ňa podstatné, že či teda; ale tu 

píšu, že si prenajímajú aj ve ľkú telocvi čňu, aj malú 

telocvi čňu, že či naozaj tam budú potom pokra čova ť tie 

podmienky pre verejnos ť napríklad, alebo pre tie ostatné 

školy ako pre túto školu GALILEO SCHOOL.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Černý chce zareagova ť na faktickú 

poznámku na svoju adresu. 
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Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ:  

 Ja len doplním. Tam sa jedná v podstate o to, že a ko 

je aj čítané v tom materiáli, ten spolo čný priestor si 

vyžaduje nejakú investíciu, hej. A táto škola, aleb o tento 

subjekt bol ochotný v podstate to zobra ť na seba ako ten 

celý predmet nájmu, zainvestova ť tam tie nevyhnutné 

prostriedky ktoré tam sú potrebné. A samozrejme, ďalej to 

beží v tom režime dohody tak ako doteraz, dá sa pov edať.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne. 

 Zrejme tie subjekty, ktoré sú tam v prenájme, sú 

súkromné školy, súkromné školy. Čiže to nie je naša škola, 

sú všetky naše školy v tom zmysle že patria do Brat islavy. 

Ale verejné školy, teda tie ktorých zria ďovate ľom je mesto 

alebo Bratislavský samosprávny kraj, tie vlastne ta m 

nesídlia v tom priestore. To len na vysvetlenie.    

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

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

 Ďakujem pekne. A budova je čia? Budovy sú čie, tých? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tie sú naše. My sme to prenajali tým súkromným 

školám. Ke ďže sme tam mali my školu, pán poslanec povedal, 

že už škola tam nepôsobí, tak sme sa snažili využi ť tie 
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budovy tak, aby tam mohli pôsobi ť iné druhy škôl. A oni 

teraz si chcú nejako usporiada ť vz ťahy, investova ť; to čo 

ste po čuli zo strany pána poslanca. 

 

 Prosím, ak sú nejaké ďalšie otázky, radšej si to 

vysvetlíme, lebo aby nedošlo k nejakým nedorozumeni am z 

hľadiska hlasovania a vášho rozhodovania. 

 

 Pani námestní čka dala otázky, ale myslím že pán 

poslanec na ne odpovedal. Aj ke ď teda to nebola jeho 

úloha, ale pozná ten priestor asi najlepšie z nás, keďže 

tam býva. 

 Pán poslanec, ešte chcete reagova ť na m ňa faktickou 

poznámkou; máte priestor. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ:   

 Zasa len na doplnenie. To ešte niekde miestne 

zastupite ľstvo v Biskupiciach v roku 2001 tú základnú 9-

ro čnú školu, ktorá bola štátna, dá sa poveda ť, uzavrelo, 

zrušilo a žiaci boli prerozdelení v rámci mestskej časti 

do iných škôl. Tá budova, z h ľadiska ekonomických dôvodov 

samozrejme, tá budova ostala chví ľu prázdna, potom 

samozrejme vznikli nejaké tri subjekty, ktoré si ju  

rozobrali; ale to už som povedal viac-menej.   

 A tento jeden subjekt si to chce zobra ť pod seba  

vzh ľadom k tomu že je najvä čší prenajímate ľ toho a z tohto 

vyplýva toto, tento materiál. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ešte raz pani námestní čka. 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Áno, tak sa spýtam teda takto: Tie ostatné školy, 

alebo tento nájomca dostane právo podnájmu a bude t ým 

ostatným školám podnajíma ť ten priestor, alebo prídu tie 

ostatné školy opä ť na mestské zastupite ľstvo a budú žiada ť 

od nás nejaký podnájom?  

 Viete, toto sú také dos ť nevyjasnené otázky.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Černý, faktická poznámka.  

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Nechcem vyzera ť ako nejaký ve ľký obhajca, ale iba 

znalec tej situácie. V tom materiáli je aj povedané , že 

doteraz v podstate fungovali tak, že si to prenajím ali na 

rozsah vyu čovacích hodín medzi sebou, hej, že si navzájom 

platili ako keby. A tento režim ďalej, samozrejme, aj 

pokra čuje s tým rozdielom, že v podstate ten predmet nájm u 

prejde na iný subjekt, na GALILEO SCHOOL, ktorý zab ezpe čí 

okrem toho že to bude ďalej prenajíma ť, ktorý zabezpe čí 

obnovu tých sociálnych zariadení, ktoré sú v kata-

strofickom stave.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že sme povedali všetko.  

 Ak chcete, pani riadite ľka, nech sa vám pá či 

závere čné slovo. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie, že táto 

spolo čnos ť GALILEO SCHOOL chce naozaj opravi ť tie toalety, 

sprchy, ktoré sa nachádzajú v tej telocvi čni, kde radovo 

vy číslila náklady na opravu 8 300 €. Takže to len na 

doplnenie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SDR Bratisla vy 

 Ďakujem. 

 Tým sme vy čerpali to, čo sme si k tejto veci mali 

poveda ť. 

 Prosím návrhovú komisiu a vaše rozhodnutie. 

 

 

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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto proti, traja sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 Bod číslo 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 190/4 v 

Bratislave, k. ú. Rusovce Štefanovi Kožkovi.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ešte predtým poviem takú hygienickú poznámku, že 

18,30 h bude prestávka na ve čeru. Ak sa nám podarí spolu 

vydrža ť ešte 40 minút, tak myslím že by sme mohli 

potiahnu ť v tom programe, a potom si urobíme takú 

prestávku, kde sa môžeme aj zrelaxova ť a vrátime sa spä ť 

do rokovacej sály.  

 (Poznámka.) 

 Môže by ť dlhšia. Ur čite bude aspo ň pol hodinu, 

pretože máme pripravenú ve čeru pre vás, aby sme mohli 

potom pokra čova ť do nami stanovenej deviatej hodiny, lebo 

tak sme sa dohodli, že dnes rokujeme do 21.00 h.  
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 Pani riadite ľka uvádza materiál pod bodom 26; nech sa 

páči. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Jedná sa o nájom časti pozemku s 

výmerou 320 m2 pre Štefana Kožku za nájomné, ktoré je 

rozdielne od nájomného stanoveného v súlade s rozho dnutím 

pána primátora, ktoré by bolo 5,- €/m2 ro čne. Pán Kožka, 

jeho návrh je 1,14 €, a to je z dôvodu, že tento po zemok 

je, polovi čka tohto pozemku je vo vlastníctve mestskej 

časti Rusovce, kde v podstate tento nájom je diametr álne 

nižší ako je 5 €. 

 

 Pán Kožka v podstate mal tento pozemok prenajatý o d 

hlavného mesta, avšak z dôvodu, že neplatil nájomné , lebo 

nesúhlasil s jeho výškou, vedie sa vo či nemu súdny spor o 

vypratanie. A zárove ň teda sme s ním aj rokovali. Bol by 

ochotný zaplati ť vlastne tieto nedoplatky, ktoré má vo či 

hlavnému mestu v prípade, že by tento materiál získ al vašu 

podporu.  

 Máme súhlasné stanovisko pani starostky, finan čnej 

komisie aj mestskej rady k tomuto materiálu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predpokladám, že ide o starostu, lebo v Rusovciach  je 

starosta. Takže to je len taká faktická poznámka, a by sme 

neublížili pánovi starostovi Antošovi; on málo chod í na 
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mestskú radu, takže už niektorí možno ani nevedia a ko 

vyzerá. 

 Pán poslanec Jen čík je prvý prihlásený do rozpravy; 

nech sa pá či. 

 

 

Radovan  J e n č í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pani riadite ľka povedala, vlastne doplnila 

to čo som chcel poveda ť.  

 Čiže ja len som chcel poprosi ť kolegov o podporu 

tohto materiálu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Fiala sa hlási; po ňom pán poslanec 

Greksa.  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Skúsim použi ť tú metódu, ktorú 

použil pán poslanec Hr čka. Pri odhade ceny pozemku ak by 

stal 114,- €/m2 tak by ho touto cenou splácal 100 r okov.  

 Ja si dovolím nesúhlasi ť s týmto návrhom. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Pána Kožku poznám, poznám ten pozemok a viem ako j e 

to tam podelené, ako tá jedna časť, ktorú má prenajatú od 

Rusoviec, je iba za 0,80 €. A o centimeter ved ľa ke ď to 

beriem, tak by sme chceli od neho 5,- €, čiže ja by som 

tiež poprosil o podporu tohto návrhu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Konštatujem, že iné prihlášky do diskusie nemám, 

takže uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Pani riadite ľka, chcete reagova ť alebo dáme vec 

rozhodnú ť poslancom? 

 Pani predsední čka 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. 

 

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 26. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Pán poslanec Kríž a pán poslanec Osuský sa 

nevyjadrili, ale to je samozrejme tiež ich právo. S te sa 

zaregistrovali, ale ste nehlasovali.  
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 Tridsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťpäť z nich hlasovalo za, traja proti, šiesti 

sa hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme nezískali trojpätinovú vä čšinu, 

ktorú treba na ten materiál a neschválili sme uznes enie. 

 Sme v bode číslo 27. 

 

 

 

BOD 27:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 

Mesto, parc. č. 22411 a parc. č. 3004/6 spolo čnosti 

Mišíkova, 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 

 Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Ide o materiál, ktorý už bol 

prerokovaný v mestskom zastupite ľstve. Bol však stiahnutý, 

pretože pani námestní čka vystúpila teda s poznámkou, že je 

tam nejaká negatívna skúsenos ť práve s touto spolo čnos ťou. 

Na základe toho sme vykonali ohliadku tohto miesta a 

zabezpe čili sme, že majite ľ susedného pozemku, na podnet 

vlastne toho majite ľa susedného pozemku spolo čnos ť 

Mišikova doru čila na magistrát prehlásenie, že vybuduje na 
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vlastné náklady prístupové schodisko, ktoré bolo z jej 

strany poškodené. A takisto aj vyhlásenie, že súhla sí s 

vybudovaním prístupového schodiska a chodníka pod ľa 

priloženej dokumentácie. Čiže napravili sme ten stav, 

ktorý tu bol odprezentovaný zlou skúsenos ťou s touto 

spolo čnos ťou.  

 Máme súhlasné stanovisko pani starostky, finan čnej 

komisie aj mestskej rady.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu 27. 

 Konštatujem, že sa nik neprihlásil. 

 Poprosím 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. 

 

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. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 28. 
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BOD 28:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 288 a parc. č. 289 pre Nadr Halimi -  

JADRAN so sídlom v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Ide takisto o materiál, ktorý bol už 

prerokovaný na mestskom zastupite ľstve o prenájom 20 m2 za 

účelom vlastne postavenia alebo státia stánku na pred aj 

zmrzliny.  

 Predkladáme ho opätovne preto, lebo ob čania mestskej 

časti Petržalka  nás o to požiadali, lebo v letných 

mesiacoch majú ve ľkú potrebu konzumácie zmrzliny a takisto 

aj žiadate ľ nás požiadal, že v podstate on má ten stánok 

prenajatý len ten pozemok pod ním si chce vysporiad ať 

takýmto spôsobom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý 

prihlásil pán poslanec Kríž. 
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Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Na budúce, teda minule tu tento 

materiál už raz bol a neprešiel. Ja som sa vtedy an i 

nevyjadroval, ani som nemal nejakú potrebu k tomu n ie čo 

hovori ť, aby som náhodou nebol v podozrení, že dostanem 

orieškovú zmrzlinu zadarmo. Ale napriek tomu sa tu 

vyjadrilo množstvo poslancov, ktorí sú teda fundova ní vo 

všetkých možných oboroch od filozofie, práva, ekono miky až 

po dizajn tých stánkov. 

 

 Ja si myslím osobne, že by sme nemali šikanova ť 

nejakých drobných podnikate ľov. Ten človek, ktorý tam má 

ten stánok od, neviem, od nepamäti. Ja v Petržalke žijem 

30 rokov a nezaznamenal som žiadne s ťažností na, že by 

ľudia boli pohoršení nejakým vzh ľadom toho stánku. 

 

 A po druhé, domnievam sa, že ak by sme chceli od t oho 

prevádzkovate ľa, aby nejakým spôsobom ten stánok skrášlil, 

mali by sme vyda ť nejaké všeobecne platné by som to 

povedal dizajn manuály, ako by taký stánok mal vyze ra ť. 

Lebo podobných stánkov, ale myslím ešte aj v horšom  stave, 

je dos ť ve ľa. Čiže v tom prípade musí by ť nejaký jednotný 

vizuál a ten človek pod ľa toho by postupoval. Ak to tak 

nie je, tak myslím si, že by sme mu mohli vyjs ť v ústrety.  

 

 On si chce len vysporiada ť pozemok, ktorý má pod tým.  

 Stánok je jeho a zmrzlinu tam predáva roky, rokúce . 

Tak ja v tom problém nevidím, takže ja ur čite budem 

hlasova ť za. A myslím si, že zdravý rozum by mohol 

zví ťazi 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.  

 Faktickou poznámkou pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja by som len pripomenul, že vlastne ten stánok, t am 

predáva zmrzlinu ur čitú dobu, ale je tam celý rok, hej. 

Takže naozaj, ja tiež nie som nejaký znalec na to, ako to 

vyzerá, ale tiež si viem predstavi ť že keby, ke ď to tam 

celý rok sa máte pozera ť a malo by by ť v záujme toho 

súkromníka, aby to vyzeralo k svetu. A nejdem tým 

hodnoti ť, proste že mám na to, či to vyzerá dobre alebo 

zlé. No, môj súkromný názor je, že to nevyzerá lich otivo, 

no. 

 

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 pekne, pán primátor. Mnohí možno poznáte, že  

domy, ktoré nevyzerali vôbec dobre, ako činžiaky, sa 

odpredali ľuďom, a o pár rokov vyzerali nádherne. Proste 

tí ľudia akonáhle cítia to vlastnícke právo k tomu 

majetku, v momente majú tendenciu zve ľaďova ť ho. Ja verím 

tomu, že ke ď odpredáme ten pozemok, aj ten majite ľ, ktorý 
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je dneska v neistote, dá ten stánok do takého poria dku aj 

v jeho vlastnom záujme, že bude pýchou tej časti. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Prosím, zaznela tú informácia dos ť dôležitá, že on 

stánok má v prenájme; pozemok nemá v prenájme. Ja v iem, že 

to spolu súvisí, ale nie je to úplne tak, že ke ď nebude 

mať pozemok, takže ho odtia ľ môžme vyhodi ť. Proste stánok 

má právoplatne tam ako je; to len ako moja taká poz námka k 

tomu.  

 Pani poslanky ňa Farkašovská, faktická.  

 

 

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

 No, ja mám viac-menej otázku: Čo sa stane, ak mu to 

neprenajmeme? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Tak na to nech odpovie pani riadite ľka, aby 

doplnila moju laickú poznámku. Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Môžeme ho zažalova ť za bezdôvodné obohatenie, môžeme 

ho vyprata ť pokia ľ budeme ma ť súdne rozhodnutie súdu. To 

sú len dve možností, ktoré ma teraz napadajú. Ale t en 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

127  

stánok má prenajatý od tretej osoby, nie od hlavnéh o 

mesta.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hanulík . 

 

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

 Nebude oriešková zmrzlina. Ďakujem. 

 

 

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: 

 Ja len jednu otázku: Nie je to potom zabratie 

verejného priestranstva ešte napríklad hodnotené, k eď to 

nie je prenajaté? Len sa pýtam, neviem. To je čiste 

otázka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže opä ť sme si vysvetlili veci, tak ako sa majú. 

Ten problém už poznáte, lebo ste o ňom hlasovali na 

minulom zastupite ľstve.  

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k tomuto bodu a 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 písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Oriešková bude.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden hlasovalo za, nikto proti, dvaja sa 

hlasovania zdržali a jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

28. 

 Bod 29 je predaj - prechádzame do série predajov, už 

nemáme nájom pozemkov. 

 

 

BOD 29:  

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

spolo čnosti APOLLO ARENA, s.r.o., so sídlom v Bratislave,  

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Samozrejme, všetko je to ďalej prípad hodný 

osobitného zrete ľa, tak sme zoradili ten program. 

 Pani riadite ľka, nech sa pá či. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o predaj pozemkov v kata-

strálnom území Staré Mesto pre menovanú spolo čnos ť za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom s tým, že žiadate ľ nás 

opakovane žiada o odkúpenie špecifikovaných pozemko v, 

ktoré sú v našom vlastníctve. A svoju žiados ť odôvod ňuje 

tým, že je vlastníkom ved ľajších a susediacich pozemkov v 

celkovej výmere viac ako 5 hektárov. A na týchto po zemkoch 

má snahu vybudova ť bytové domy a súvisiacu sociálnu 

vybavenos ť. Máme súhlasné stanovisko starostu mestskej 

časti, finan čnej komisie, aj mestskej rady. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. Ako prvý sa do nej hlási pán 

poslanec Šindler. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Na poslaneckom klube  

KDH sme sa dohodli, že táto cena za predaj pod ľa 

znaleckého posudku pána Ing. Fajnora sa nám zdá níz ka.  

 

 A na komplet všetky tieto pozemky, ktoré sú pod tý mto 

bodom, navrhujem v zmenovom konaní 400,- €/m2. Vzh ľadom na 

to, že sa tu jedná o jednu najlukratívnejšiu časť mesta, 

kde by sme to mohli preda ť za túto cenu, nako ľko 114,72 € 

a v tej druhej položke 286,- € sa nám zdá ve ľmi málo. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pán poslanec za vaše vystúpenie.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Neviem práve či toto nie je ten 

príklad, že teda chceme ten pozemok preda ť alebo nechceme 

preda ť. Naozaj ten kupujúci má nejaké limity, za čo je 

ochotný to kúpi ť. Neviem, možno tá cena je malá. Čiže sa 

treba kolegu Hr čku opýta ť a ten už to definitívne uzavrie. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Konštatujem, že sa nikto do diskusie už ďalej 

neprihlásil. Poprosím pani riadite ľku keby zareagovala, ak 

chce zareagova ť na ten pozme ňujúci návrh. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ke ď si nalistujete, myslím že strana 5 

je to, neviem, vo svojich materiáloch, tak tam vidí te o 

akých pozemkoch sa bavíme. Sú to také "zuby" tam do le 

vyštrafované.  

 Čiže aj tá hodnota, ja nechcem obhajova ť naozaj 

znalcov, nie som znalec, ale dôverujem tým znalecký m 

posudkom, ktoré nám predkladajú.  
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 Čiže tá hodnota tých pozemkov odráža v podstate ich 

skuto čnú reálnu za členenos ť v tom území.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, v tejto chvíli vám nemôžem da ť 

poznámku, pretože to môžem da ť poslancovi, ktorý vystúpil 

v diskusii a v závere čnom slove ten kto predkladá 

nereagoval dostato čne na jeho vyjadrenie. Inak by som vám, 

samozrejme, slovo udelil, ale rokovací poriadok mi to 

neumožňuje. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii od pána poslanca Šindlera tu mám e 

návrh na zmenu uznesenia, ktorá znie: 

 Zmena ceny pre všetky pozemky na 400,- €/m2. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 400,- € s tým, že by sa potom tá výsledná cena 

vypo čítala, že sa celá tá plocha prenásobí tou cenou, ke by 

prešiel návrh pána poslanca. Myslím, že môžme hlaso vať o 

celom materiáli v tomto znení. Ak prejde, budeme to  mať. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 A to je celkovo 179 200,- €. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže z tých 85 000 čo je tam by to prešlo na 179. 

Takto to navrhuje pán poslanec Šindler. 

 Ale budeme hlasova ť o celku, aby sme potom nemuseli 

znovu opakova ť, ak ten návrh prejde.  

 Ak neprejde, samozrejme, budeme hlasova ť o pôvodnom 

znení. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Šindlera a celkovom uznesení k tomuto mate riálu.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Devä ť za, nikto nebol proti, dvadsa ťštyri sa zdržalo 

hlasovania. 

 Tento návrh pána poslanca 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. 

 

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 pôvodnom znení  

uznesenia tak, ako je v materiáli. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Devätnás ť za, jeden proti, trinásti sa zdržali 

hlasovania.  

 Neprijali sme platné uznesenie k bodu číslo 29.  

 Prejdeme na bod číslo 30. 

 

 

 

BOD 30:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbrav ka, 

parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a 

parc. č. 3058/53 spolo čnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., 

so sídlom v Bratislave, a návrh na nájom časti pozemku v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1, spolo čnosti 

Bytový dom Dúbravka, s.r.o., so sídlom v Bratislave , ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Uvedený materiál bol už prejednaný v 

mestskom zastupite ľstve, kde mestské zastupite ľstvo svojim 

uznesením z apríla 2012 schválilo predaj pozemkov, avšak 
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cena bola navýšená oproti nášmu predloženému návrhu  na 

300,- €/m2. Žiadate ľ s týmto nesúhlasil a preto na jeho 

žiados ť opätovne predkladáme uvedený materiál na rokovanie  

mestského zastupite ľstva s tým, že máme súhlasné 

stanovisko starostu mestskej časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Hr čka ako prvý. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja by som ešte k tomu predchádzajúcemu materiálu 

keďže som sa nestihol vyjadri ť.  

 Ide o to, že na jednej strane máte pravdu, že sú t o 

také zuby. A na druhej strane, ke ď som sa rozprával so 

znalcami, zhodou okolností aj s pánom Fajnorom, tak  ten mi 

potvrdil, že to je všeobecná hodnota. To znamená pr e 

akýko ľvek tretí subjekt, ktorý by nevlastnil okolité 

pozemky. Ale pre subjekt, ktorý si týmto spôsobom 

rozširuje svoj pozemok, alebo si ho nejakým spôsobo m 

sce ľuje, tak pre neho je tá hodnota podstatne vyššia.  

 

 Takže ako naozaj tu, ke ď niekomu sce ľujeme pozemok, 

tobôž stavebný pozemok, aby sme brali oh ľad na to, že 

ideme len pod ľa všeobecnej hodnoty, ktorá sa týka 

akéhoko ľvek subjektu, to znamená, keby som si išiel kúpi ť 

ja, tak pre m ňa by to malo ma ť pod ľa znalca hodnotu 114, 
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resp. 280 €, ke ďže neviem to pomaly na ni č iné upotrebi ť, 

lebo to má naozaj neprimeraný tvar. Ale pre takúto firmu 

to má jednozna čne vä čšiu hodnotu. Tak len škoda že, ja som 

aj teraz pýtal sa, aby bol pán znalec prizvaný a mo žno to 

vysvetlil on, lebo tak ako to ja vysvet ľujem 

sprostredkovane na základe nejakých rozhovorov s ní m alebo 

s inými znalcami; a je to škoda, lebo proste mohol by sa 

tu priamo k tomu nejaký znalec vyjadri ť a dúfam, že 

potvrdi ť to čo bolo povedané aj mne. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, my sme sa snažili prizva ť pána Fajnora, 

nie kvôli tomu materiálu ale kvôli iným materiálom,  kde 

sme chceli, aby ste mali možnos ť mu položi ť otázky. Žia ľ, 

je v zahrani čí, takže nebude môc ť prís ť ani dnes, ani 

zajtra.  

 To len na vysvetlenie pre vás, lebo mali sme taký 

úmysel.  

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel poprosi ť 

kolegu, ke ď nestihne bod, nech pošle e-mailom všetkým 

poslancom a tým sa môžme zaobera ť. Nemôžme sa vraca ť spä ť 

k nejakým bodom.  

 Ale prídem k tomu bodu, ktorý riešime. Bolo to na 

dúbravskom zastupite ľstve a poslanci jednozna čne podporili 

predaj tohto pozemku. 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 má pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja len jednu otázku: On nesúhlasil s cenou 

ktorú sme navýšili a my sa vrátime k tej pôvodnej. To 

znamená, že nebolo s ním nejaké ďalšie rokovanie, že akú 

by bol ochotný akceptova ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka na to odpovie.  

 Ešte dám slovo pánovi poslancovi Fialovi, potom 

nechám priestor pre pani riadite ľku, aby ste prípadne 

mohli reagova ť. Nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo. Ja by som skôr chcel poveda ť, v 

akej sme situácii ako poslanci, ako mesto. Verejnos ť vie, 

že mesto potrebuje peniaze, potrebujeme predáva ť pozemky. 

Na zastupite ľstve je uznesenie mestského zastupite ľstva, 

schválená nejaká cena. On to ako z logiky veci nepo dpíše, 

počká až to poslanci na nasledujúcom alebo niektorom 

ďalšom zastupite ľstve sa vrátia k pôvodnej cene, a k čomu 

vlastne ako keby svojim správaním vychovávame možný ch 
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záujemcov. No, jednoducho, ak aj zvýšia, po čkáme, však oni 

to nakoniec aj tak predajú za tú pôvodnú.  

 

 Ja to možno ako naschvál takto rozprávam, ale ako 

keby s nadsazkou, ale istý diel pravdy pravdepodobn e na 

tom je. Myslím si, že aspo ň ob čas by sme mali trva ť na tom 

svojom pôvodnom uznesení alebo svojom rozhodnutí z 

predchádzajúceho obdobia. A preto ja navrhujem, aby  sme sa 

vrátili a potvrdili tú cenu, ktorá bola schválená 

uznesením číslo 567/2012, a som ochotný da ť to aj písomne. 

 Teda navrhujem, trva ť na tej cene, za ktorú to bolo 

predané.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Za ktorú sme to chceli preda ť.  

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 To už raz bolo. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 To už bolo schválené, nie predané. Predané to ešte  

nebolo, v tom je ten problém. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Bolo to schválené. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec Hr čka na vás chce reagova ť faktickou 

poznámkou; nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja súhlasím s pánom Fialom a presne takto isto to 

vnímam ja, že skratka tým, že my všetkým na rovinu 

povieme, že my musíme predáva ť, každý kto by nám 

akceptoval vyššiu cenu a my by sme to vždycky prija li, 

lebo takto robíme, tak nemáme absolútne žiadnu moti váciu 

na to, aby sme si my presadili náš záujem, a to zna mená 

získa ť čo najvä čší obnos pe ňazí z toho predaja a nie to 

predáva ť vždy za tú najnižšiu cenu. 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 Za ťovi č. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ: 

 Poprosím všetkých poslancov, aby si dobre pre čítali 

ten bod o čo sa jedná. Ten bod tu bol, bola nejaká suma, 

ktorá bola stanovená súdnym znalcom. Tú sumu sme tu  

navýšili dvakrát to ľko. Tí páni boli u nás na 

zastupite ľstve v Dúbravke, kde som bol aj ja, som po čúval 

ich pozorne, nechcú tam ni č robi ť. To sú tie pozemky, čo 

tam máte tie kamene a podobné veci, čo chcú len, a 

chodník, čo chcú len odkúpi ť od mesta a da ť ob čanom, aby 
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sa o to starali oni a nie mestská časť. Čiže ušetria 

peniaze aj tým, že budú sa stara ť oni, a podobné veci.  

 

 Neviem, pre čo stále chcete navyšova ť sumu. Ja viete, 

že ja nie som moc zástancom pána starostu Sandtnera , ale v 

tomto ho podporujem, že naozaj toto nie je absolútn e 

nie čo, že tam budú stava ť a podobne. Je to tam vystavené, 

zaplatili peniaze, ale oni to okolie chcú normálne dať 

ľuďom, ni č tam nebudú robi ť. 

 

 Preto vás poprosím, naozaj všetkých, o podporu toh to 

ako to majú. Neviem nozaj pre čo chceme stále zvyšova ť a 

dáva ť sumy 300, 500, 600, ja vám naozaj nerozumiem. Ale 

chcem poprosi ť pekne v rámci nejakej demokracie a 

kres ťanstva nie čo, podporte to. Nejde o ni č viac, len o 

to, aby ste pozreli o čo to tu ide naozaj. Tu nie sú že 

poďme, dáme im 400, 800, 1000, ni č nepredáme. Skúsme 

naozaj prosím vás pozrie ť o čo sa jedná.  

 

 Ve ľmi pekne vás o to prosím. A prosím vás o podporu 

tohto bodu.  

 Naozaj je to v Dúbravke, bývam tam, viem čo sa tam 

deje; viem čo sa tam deje. Ale tam, ke ď to nepredáme, tak 

to nepredáme, peniaze nebude ma ť mesto, nebude ma ť nikto 

peniaze. 

 

 Ešte raz poprosím pána Hr čku, pána Fialu, poprosím 

členov KDH, nezávislých, prosím vás, podporte to, aj  ke ď 

nie som zástancom nášho pána starostu, ja ho tiež v  tomto 

podporujem. Aj pána Hanulíka konca, čo sme navzájom oproti 

sebe. 
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 Ešte raz pekne prosím vás, podporte to. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Na vaše vystúpenie dve faktické poznámky; pani 

poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ja chcem reagova ť ešte na predchádzajúceho re čníka.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie je to možné, to nie je možné. 

 

 

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

 Bez oh ľadu na to v tejto faktickej chcem potvrdi ť iba 

to, čo povedal kolega Za ťovi č a opýta ť sa kolegov, či 

naozaj chceme hra ť pingpong s ob čanmi, a dokedy, ak to 

teraz znovu nezakceptujú, tak či budeme aj na budúce znovu 

potvrdzova ť tú sumu. Trochu taký korektnejší a serióznejší 

prístup možno. Ďakujem pekne. Tiež prosím o podporu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Pán poslanec Havrilla. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja len doplním dúbravskú mozaiku, 

naozaj podporme to, lebo to je historicky moment pr e našu 

mestskú časť, ke ď sa SDKÚ dohodla so SMER-om. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vaše faktické poznámky. 

 Ešte pán poslanec Hanulík chce na pána poslanca 

Zaťovi ča. 

 

 

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

 Áno. Iba chcem poveda ť, že všetci dúbravskí poslanci 

to podporili. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je dôležitá informácia, že to bolo v miestnom 

zastupite ľstve, kde to bolo prerokované. A viete, že tam 

tá situácia nie je ľahká.  

 A ak poslanci hlasovali za, tak vyjadrili ten istý  

názor, ktorý by ste mohli zobra ť do úvahy.  

 

 Ke ďže nemám ďalšieho prihláseného, dávam priestor pre 

návrhovú komisiu; pani predsední čka nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Čiže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. Pri čom upozor ňujem, že v prípade 

schva ľuje prvý bod, nie je to prípad hodný osobitného 

zrete ľa. Ale ako druhý bod je prípad hodný osobitného 

zrete ľa. To znamená, že by sme mali o bode jedna hlasova ť 

zvláš ť a o bode dva hlasova ť zvláš ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O.K. Návrh pána poslanca Fialu nebol predložený? 

Stiahol. Ďakujem pekne, dobre. 

 Čiže návrh je na dve hlasovania.  

 Hlasujeme o bode 1, tak ako navrhla návrhová komis ia. 

Tam potrebujeme oby čajnú vä čšinu. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, traja sa hlasovania 

zdržali.  

 Túto časť uznesenia sme schválili. 

 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 teraz o bode číslo 2 ako o prípade 

hodného osobitného zrete ľa.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je nájom pozemkov.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto proti, štyria sa 

zdržali hlasovania, jeden nehlasoval. 

 Aj túto časť uznesenia sme schválili a prijali sme 

platné uznesenie k bodu číslo 30. 

 Bod číslo 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov , parc. 

č. 1978/26 a parc. č. 1978/32, ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o predaj pozemku, záhrad, do  

vlastníctva žiadate ľa Martina Ballu za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom 80 700,- €  s podmienkami uveden ými v 

návrhu uznesenia. Pri čom osobitný zrete ľ je zdôvod ňovaný 

tým, že sa jedná o pozemky s obmedzenými možnos ťami 
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dopravného napojenia a využitia okrem pri členenia k tým 

pozemkom o ktoré nás žiadate ľ žiada a sú vo vlastníctve 

jeho a vo vlastníctve spolo čnosti, v ktorej je zárove ň aj 

konate ľom.  

 Uvedený materiál má podporu starostu mestskej časti, 

finan čnej komisie aj mestskej rady. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 31. 

 Konštatujem, že sa hlási pán poslanec Za ťovi č, nech 

sa pá či. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ: 

 Ja sa chcem len po ďakova ť za ten predchádzajúci bod; 

ni č viac. Ďakujem pekne za toleranciu a ochotu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Boli ste vyslyšaný, pán poslanec.  

 K bodu 31 diskusia nie je, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 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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 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia ako o prípade hodného osobitného zrete ľa. 

 

 

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 ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania, dvaja nehlasovali.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 32. 

 

 

 

BOD 32:  

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

parc. č. 513/1, Líš čie údolie, ako prípadu hodného 

osobitného zrete ľa.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Jedná sa o predaj pozemku vo výmere 210 m2,  

pri čom žiadate ľ nás požiadal o jeho odkúpenie z dôvodu, že 

sa jedná o pozemok v jeho bezprostrednom susedstve a chce 

túto nehnute ľnos ť využíva ť ako okrasnú záhradu, na ktorej 

by bola trávnatá plocha, pri čom kúpna cena je stanovená v 

súlade so znaleckým posudkom.   

 To je tá prvá časť. 
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 A druhá časť, ako náhrada za užívanie predmetného 

pozemku za obdobie 2 rokov spätne. Čiže ako tzv. 

bezdôvodné obohatenie môžeme žiada ť iba 2 roky spä ť v 

zmysle Ob čianskeho zákonníka. 

 Starosta mestskej časti súhlasí, takisto finan čná 

komisia a mestská rada. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu.  

 Ako prvý sa hlási pán poslanec Hr čka.     

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja by som sa chcel spýta ť, my osobitným zrete ľom 

ideme nejakým spôsobom niekomu urobi ť dobre, a na druhej 

strane povieme, zákonom môžme síce vymáha ť iba 2 roky. Ale 

ja si myslím, že by sme mali v tom zoh ľadni ť, aby sa to 

teda spo čítalo dozadu, ke ď už niekomu robíme službu, tak 

nech zasa aj on si zaplatí za celý čas ktorý to užíval v 

rozpore s tým, ako to bolo stanovené.  

 Prišlo by mi to logické a správne, i ke ď na to de 

iure asi nemáme právo, ale na druhej strane my idem e robi ť 

tiež nejaký prejav dobrej vôle. Tak ke ď už robíme my 

prejav dobrej vôle, mohol by, mohla by aj druhá str ana. 

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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 Ďalšie návrhy ani pripomienky nezazneli zo strany 

poslancov.  

 Čiže 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 o pôvodnom uznes ení 

pretože nezaznel žiadny návrh na jeho pozmenenie. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva z nich hlasovalo za, nikto proti, šiesti 

sa zdržali. 

 Prijali sme platné uznesenie k tomuto bodu. 

 Bod číslo 33. 

 

 

BOD 33:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave k. ú. Vinohrad y, 

parc. č. 19228/9, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne.  
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 Jedná sa o predaj 9 m2 do bezpodielového vlastníct va 

manželov s tým, že v podstate pri rekonštrukcii rek rea čnej 

chaty a garáže presiahli stavbou na pozemok, ktorý je vo 

vlastníctve hlavného mesta a týmto si chcú zjednoti ť 

vlastníctvo stavby a pozemku. Kúpna cena je stanove ná v 

súlade so znaleckým posudkom. Máme súhlasné stanovi sko 

starostu, finan čnej komisie, aj mestskej rady k tomuto 

materiálu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu 33. 

 Nik sa do nej neprihlásil; 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.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Sme v bode číslo 34. 
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BOD 34:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka , parc. 

č. 14472/46, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Jedná sa o predaj 139 m2 v prospech 

žiadate ľa, ktorý susedí s jeho pozemkami v jeho 

vlastníctve za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posud kom s 

tým, že predajom by sa mu vytvoril ucelený celok 

nehnute ľností, ktorý je naozaj vhodný iba pre jeho 

využívanie, ke ď si to pozriete na  tom situa čnom nákrese, 

ktorý je sú časťou tohto predloženého materiálu. A tým je 

vlastne zdôvodnený aj samotný osobitný zrete ľ. S tým, že 

máme súhlasné stanovisko starostu, aj finan čnej komisie, 

aj mestskej rady. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 34. 

 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. 
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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 ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania, jeden nehlasoval.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 35. 

 

 

 

BOD 35:  

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

Bystrica, stavby súp. č. 7841 na parc. č. 1064/2 - Dom 

smútku, Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislav a -  

Záhorská Bystrica, so sídlom v Bratislave, ako príp adu 

hodného osobitného zrete ľa. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Žiadate ľ je vlastníkom pozemkov na 

ktorých sa predmetná stavba nachádza. Požiadal nás o 

predaj tejto nehnute ľnosti za symbolickú cenu 1,- € z 

dôvodu, že tento Dom smútku je naozaj vo ve ľmi zlom 

technickom stave.  

 Neviem, nemám stanovisko pána starostu, ale myslím , 

že bolo súhlasné. Nevyjadril sa nám ešte doteraz. M áme 

však súhlasné stanovisko finan čnej komisie a mestskej rady 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.      

 Myslím, že pán starosta na mestskej rade vyjadril 

súhlas s týmto materiálom a požiadal všetkých príto mných 

členov mestskej rady aby podporili ten materiál. Bol o to 

ústne vyjadrenie, ale neviem viac ni č iné k tomu poveda ť.  

 Pán poslanec Kubovi č sa hlási do diskusie; nech sa 

páči. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:    

 Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ja by som bol  

rád, keby sme, a ke ď vás môžem požiada ť, podporili tento 

materiál. Dom smútku je pravda, dneska fakt vidíte,  je v 

dezolátnom stave a samozrejme tam nie sú ešte fotog rafie z 

interiéru. No, Janko hovorí, že ani m ŕtvoly tam nie sú.  

Nie. Aby sme s plnou vážnos ťou, lebo je fakt, je treba s 

týmto majetkom nie čo robi ť. A myslím si, že pre mesto je v 

tomto sú časnom stave prebyto čný. Takže poprosím o podporu. 

Ďakujem pekne. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nikto iný sa už neprihlásil.  

 Ďakujem pekne za vystúpenie pánovi poslancovi.  

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

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 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 ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 

 Bod 36 bol stiahnutý z programu rokovania  - Návrhu na 

zámeru nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnute ľnosti na Panskej ul. 

35 vo vlastníctve spolo čnosti SPECTRUM SK, a.s. 

 

 

 Chcem vám po ďakova ť za ve ľmi vecné a konštruktívne 

rokovanie od tej štvrtej hodiny, kedy sme sa pustil i už 

priamo do programu.  

 

 Som pripravený vyhlási ť prestávku, lebo viem, že o 

bode 37 by sme diskutovali dlhšie. A nechcem bráni ť tomu, 

aby sme mali prestávku na ve čeru, ktorú sme pre vás 

pripravili. 

 Je 18,26 h. 

 Dp 19,00 h. vyhlasujem prestávku.  
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 Prosím, keby ste sa o 19,00 h pripravili na 

rokovanie. Máme ešte 14 bodov z toho dnešného progr amu.  

 29 sme prerokovali, čiže celkom pekne sme potiahli. 

 Naozaj vám ve ľmi pekne ďakujem za konštruktívne 

rokovanie. 

 Prestávka do 19,00 h. 

 

 (Prestávka od 18,27 h do 19,00 h. Po nej.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Vážené poslankyne a poslanci, hodiny v rokovacej s ále 

ukazujú 19,03. Vidím tu štyroch poslancov, piatich 

poslancov, šiestich poslancov. Je to dobrá správa, lebo je 

to dobrý základ na to, aby nás o chví ľu bolo viac. 

 

 Takže vás všetkých pozývam z miestností mimo 

rokovacej sály, aby ste sa dostavili sem k nám, aby  sme 

mohli obnovi ť naše rokovanie, ktoré máme dnes naplánované 

do 21,00 h. 

 Takže verím, že tých zvyšných 14 bodov, ktoré sú v  

programe plánované na dnes stihneme v tomto čase 

prerokova ť. 

 Takže pozývam vás do rokovacej sály; už pribudli 

ďalší poslanci. 

 O chví ľu za čneme rokovanie.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v 

rokovacej sále vidím 23 poslancov, takže môžme obno vi ť 

naše rokovanie. A všetkým tým, ktorí by sa chceli t iež 
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zapoji ť odkazujem, že môžu prís ť do rokovacej sály, 

pretože otvárame ďalšiu časť nášho rokovania, a to bodom  

číslo 37. 

 

 

BOD 37:  

Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania  medzi 

hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slov enska 

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Poprosím vážených pánov poslancov, keby sa posadil i. 

Týka sa to pani poslankyne Farkašovskej a pána kont rolóra. 

Veľmi sa ospravedl ňujem, chcem, aby sme obnovili naše 

rokovanie.  

 Čiže pokra čujeme v rokovaní bodom číslo 37. 

 Prosím o úvodné slovo pani riadite ľku magistrátu. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. V predloženom materiáli sme 

rozpracovali podrobnejšie variant číslo 4, ktorý bol 

predložený v apríli v mestskom zastupite ľstve ako 

kompenzácia pre Národnú banku Slovenska z dôvodu 

prehratého súdneho sporu a zaplatenia sumy 1 435 24 5 € v 

prospech Národnej banky Slovenska. 

 

 Uznesením bol v apríli schválený štvrtý variant. A  na 

základe tohto 4. variantu sme dali vypracova ť geometrický 
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plán, aby bol zapisate ľný v katastri nehnute ľností, aj za 

účelom majetkovo-právneho vysporiadania ako mimosúdne j 

dohody.  

 V prípade, ak máte nejaké otázky, čo sa týka 

geometrického plánu, tak by som poprosila potom pan i 

Frindrichovú o zodpovedanie otázok.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za uvedenie tohto materiálu. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa prihlásili dvaja 

poslanci. 

 Ako prvý pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Samozrejme, že som si vedomý toho, že to v 

zastupite ľstve mestskom už bolo schválené a toto už je len 

geometrický plán predkladaný. Ale napriek tomu mi n edá, 

nako ľko som poslanec za Staré Mesto a konkrétne aj v tej to 

oblasti bývam. To, čo predávame, to vidno dobre. Na tejto 

fotografii sú vlastne tie parkovacie, ten pozemok k torý 

tvorí parkovacie miesta, to šikmé státie v tej ulic i, 

ktorá je medzi Národnou bankou a tým jedným panelák om.  

 

 To znamená, že vlastne ja chápem, že musíme Národn ej 

banke Slovenska zaplati ť 1,5 milióna €, že to je náš 

záväzok, ktorý musíme naplni ť. Ale otázka znie; že či je 

naozaj toto tá správna cesta, že predáme parkovacie  miesta 

obyvate ľov, ktorí tam bývajú. Sú to prevážne obyvatelia z 
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toho paneláku, ktorý má dva vchody, 12 poschodový, to je 

dos ť ve ľa ľudí, a ešte sú 3 obytné domy za rohom na 

Fazuľovej.  

 

 Nemyslím si, že toto je správna cesta, ale nedávam  

žiadne odporu čenie mestskému zastupite ľstvu, lebo asi by 

som mal potom poveda ť aj to "B", že kde zobra ť tých 1,5 

milióna, ktoré musíme vráti ť Národnej banke, a na toto ja 

odpove ď nemám. Čiže nedávam nejaké stanovisko k 

zastupite ľstvu, že nehlasujte za to, alebo hlasujte za to. 

Len zvážme naozaj pri svojom hlasovaní, že či toto je 

správna cesta, ktorou mesto má ís ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec.    

 Slovo má pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ja len možno takú 

technickú vec, lebo je nás možno nejakých 25 prítom ných. 

Na schválenie tohto materiálu potrebujeme 27 minimá lne 

hlasov zo všetkých, samozrejme. Takže bu ď teda tento bod 

odporú čam, bu ď tento bod jednoducho presu ňme a riešme 

veci, riešme body, ktoré, na ktoré sta čí nadpolovi čná 

väčšina. Samozrejme, že ak je nás nad polovicu, tak pá n 

primátor je na tebe, že si za čal. Ale ja by som bol nerád, 

aby to skon čilo na tom, že nás nie je dos ť; to znamená, že 

skúsme nejako toto porieši ť najprv.    



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

157  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Skúsme to teda vyrieši ť, to by bolo lepšie ako 

porieši ť. Skúsme urobi ť prezenta čné hlasovanie, prosím, 

kým uzatvoríme diskusiu.  

 Spustíte, prosím, hlasovanie len tak na ne čisto. To 

znamená bez oh ľadu na to, či stla číte za, proti, zdržal 

sa, len sa prezentujte, aby bolo jasné, ko ľko nás tu je. A 

ja opä ť pozývam poslancov, ktorí sú mimo rokovacej sály, 

aby prišli do miestnosti, pretože potrebujeme rozho dova ť 

ešte v 6 či 7 prípadoch o veciach, ktoré si vyžaduje 

trojpätinovú vä čšinu. Čiže je ve ľmi dôležité, ko ľko nás tu 

fyzicky je.  

 (Prezenta čné hlasovanie.) 

 Je tu prítomných 26 poslancov, čiže nemôžme 

rozhodova ť.  

 Ja môžem prija ť ten návrh pána poslanca Kubovi ča a 

posunú ť to rokovanie na bod 43. 

 

 Dvadsa ťsedem je viete ako; bolo nás tu štyridsa ť, 

tridsa ťdevä ť.  

 Čiže ja vidím prázdne lavice aj týmto smerom, aj 

týmto smerom, ale aj u nás. Ja viem, že sú tu všetc i; 

vidím ve ľmi zodpovedný prístup zo strany poslaneckého 

klubu SaS miešaného s OKS, to je naozaj poh ľad. Áno. Pani 

kolegy ňa, boli ste sa, prosím, pozrie ť dole; keby ste boli 

taká dobrá.   

 (Poznámky v pléne.) 

 Ešte dvaja; áno pani poslanky ňa Tvrdá prichádza k 

nám. Je nás 28 v tejto chvíli.  
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 Pán poslanec Bendík, to je posledný čo vám chýbal, 

že? Takže vy ste úplne "kompleto". Ja si to tiež my slím. 

 

 Čiže prosím, máme možnos ť, bu ď pokra čova ť bodom, 

ktorý si vyžaduje len oby čajnú vä čšinu a potom sa vrátim k 

trom pätinám, a to bude pamätná snímka, že boli sme  tu 

všetci.  

 (Poznámky v pléne.) 

 Áno, áno, pokujte rokujte ďalej, hej.  

 Vidím ďalších 3 poslancov, áno, áno, ste museli naja ť 

nejakého poslanca. Je nás tak akurát málo.  

 

 Takže prosím, ideme opakova ť to prezenta čné 

hlasovanie.  

 Prosím, spustíte ešte raz hlasovanie, hlasujeme na  

nečisto len preto, aby sme zistili, ko ľko je v sále 

poslancov; ko ľko je v sále poslancov. 

 A ostatných volám, ak nás po čujú na chodbách 

Primaciálneho paláca, aby prišli do rokovacej miest nosti, 

pretože potrebujeme aby nás bolo na trojpätinovú vä čšinu.  

 (Prezenta čné hlasovanie.) 

 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov, no čo?  

 No dobre. Čiže dávam návrh, aby sme pokra čovali bodom 

43, kým nás nebude viac.  

 Už máme 32. 

 Snažíme sa to zverej ňova ť na čestnom mieste kto tu 

bol, nie kto tu chýba, aby si to rýchlo každý našie l. 

 (Poznámka: Novinári.) 

 Jedna kolegy ňa ve ľmi intenzívne pracuje.  
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 Pán Kubovi č, nechceš prednies ť ten návrh oficiálne, 

aby som mal da ť o čom hlasova ť procedurálne?  

 Je nás 33. No, ideš.  

 Poslanec Kubovi č sa hlási o slovo. Prosím, dajte mu 

slovo. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Takže, pán primátor, poprosím, aby sme pokra čovali 

bodmi, kde sta čí nadpolovi čná vä čšina na ich schválenie a 

tento bod prerušili. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, hlasujeme o tom, že pokra čujeme bodom 

číslo 43;  už nás je tu 34. Bodom 43 a ďalšími. 

 

 To je návrh pána poslanca Kubovi ča, dávam o ňom 

hlasova ť. Je to procedurálny návrh na prerušenie bodu a 

pokra čovanie 43 a ďalej. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťdva za, jeden proti, deviati sa hlasovania 

zdržali, dvaja nehlasovali.  

 

 Konštatujem, že tento procedurálny návrh sme prija li, 

prerušili sme bod číslo 37. 

 A otváram rokovanie o bode číslo 43. 
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BOD 43:  

Návrh na systém pomoci viacdetným rodinám.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál uvedie pani prvá námestní čka primátora, pani 

Kimerlingová; nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Vážení kolegovia, prostriedky, ktoré sú v tomto bo de 

uvedené už sú schválené v rozpo čte, sú ur čené na 

starostlivos ť o rodinu, podpora mnohodetným rodinám a 

chýbali k tomu nejaké podmienky, za ktorých by sa t o 

poskytovalo. Na základe tohto materiálu sa tie peni aze 

vlastne odovzdajú do kompetencie grantovej komisie,  ktorá 

rozhoduje o vo ľno časových aktivitách a takto by boli 

prostriedky použité. V podstate to je všetko.  

 

 Problém niektorí poslanci videli v tom, že tento 

materiál nemá dôvodovú správu. Ospravedl ňujem sa, my sme 

vlastne za odôvodnenie pokladali tú časť, kde je popísaný 

systém pomoci viacdetným rodinám. Takže, ak by ste 

dovolili, tak by som povedala, že toto je dôvodová správa. 

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.  

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási 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 sa rád spýtal, že akým spôsobom 

bol vybratý k ľúč, že minimálne so 4 vyživovanými de ťmi?  

 Či bol tam nejaký demografický k ľúč, teda že či teda 

podporujeme rodiny, ktoré z demografického h ľadiska sú 

príspevkom na tom, aby sa zvyšovala náhrada senioro v. To 

znamená či sa neuvažovalo o tom, že by sme podporovali 

rodiny s tromi a viac de ťmi, a čo by to proste znamenalo? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani námestní čka sa hlási aby odpovedala pánovi 

poslancovi; nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Priznám sa, že nepoužívali žiadne sofistikované 

postupy na ur čenie toho po čtu detí a na to že ko ľko je 

viacdetná rodina.  

 Jednoducho takto sme sa rozhodli.  

 Ak vy máte názor, že by to mohli by ť tri alebo pä ť, 

tak dobre, po ďme o tom hlasova ť. 
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 Priznám sa, že takto sme povedali, že toto pokladá me 

za mnohodetnú rodinu, aj ke ď možno že niekedy za 

mnohodetnú rodinu sa považovalo od 5 detí. 

 (Poznámka v pléne.) 

 Áno. My sme vlastne ešte stla čili to kritérium, ktoré 

kedysi bolo 5 a viac, lebo vieme, že tam teda by už  ve ľmi 

málo rodín sa mohlo prihlási ť o tento systém podpory. Išlo 

nám skôr o to, aby sme týmto systémom podporili det i, 

ktoré chodia do našich základných umeleckých škôl, majú 

evidentne talent, a pritom v tej viacdetnej rodine môžu 

mať problém s financovaním tohto vzdelávania. Vidíte, že 

tam je napríklad možnos ť požiada ť o príspevok na hudobný 

nástroj.  

 

 Čiže, pozerali sme na to tak, že je to len na tento 

rok podpora schválená a ako by sme pomohli rodinám,  ktoré 

chodia do nášho zariadenia alebo do našej školy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Na toto vystúpenie sú tri, štyri faktické poznámky .  

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcela len k tomu po čtu 

detí, ktoré rodiny sa považujú za mnohodetné? Tak 

všeobecne sa považujú od 4 a viac, a máme v Bratisl ave už 
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dlhoro čný, možno 20 rokov fungujúci klub mnohodetných 

rodín, aj ten má definovaný, aj celé roky, aj v iný ch 

materiáloch, neviem ich teraz presne vymenova ť, ale 

všeobecne sa definuje, že 4 a viac sa po číta za mnohodetnú 

rodinu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja v tom prípade dávam návrh na zmenu v 

materiáli, aby boli v odseku 4 číslovka štyrmi zmenená na 

minimálne s tromi vyživovanými de ťmi.  

 A v tom zmysle teda zmeni ť všetky tieto veci, ktoré s 

tým súvisia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa chcem pani námestní čky  

Nagyovej Džerengovej spýta ť, či 4 deti sú mnoho? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To bola dobrá nahrávka na sme č, lebo pani námestní čka 

je prihlásená; nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcela iba poveda ť, že 

ten po čet 4 skuto čne nemá ni č spolo čné s tým, že ja aj 

pani námestní čka máme 4 deti a že moje deti chodia do 

našich ZUŠ. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte pani poslanky ňa Jégh a pán poslanec Osuský chcú 

reagova ť na pani námestní čku Kimerlingovú. Nech sa pá či. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja som sa chcela opýta ť že, vlastne vyslovi ť svoj 

názor, že mne tu chýba priemer príjmov rodi čov.  

 Žer tu sa vychádza len z po čtu detí a nie z platu 

alebo z príjmu rodi čov.  

 Nechcem teraz nikoho uráža ť, ale môžu by ť rodiny so 

štyrmi, piatimi a šiestimi de ťmi a dobre vybavení finan čne 

a niektorí zase nemôžu.  

 Preto sa pýtam, že príjem rodi čov pre čo tam nie je?  
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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 Osuský. 

 

 

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

 Toto bola čiasto čne i moja otázka, ke ďže poznáme 

napríklad mužov aj ke ď je tam ťažko hovori ť o rodinách, 

ktorí doži čujú svojim de ťom ten luxus, že majú pre každé 

jednu matku. Ale pokia ľ ide o tú otázku, ktorá bola 

položená, čo je mnoho, tak zhodou okolností som sa kedysi 

pred rokmi stretol s Lechom Walensom, a ke ďže o ňom je 

známe, že má hodne detí, tak som sa ho pýtal ako sa  tým 

deťom darí? A on, a či akože viem že ich má ve ľa, a on na 

to povedal, že detí, pe ňazí a pohárikov nie je nikdy ve ľa.  

 

 Takže k tej téme, či je 4 mnoho, myslím si že iné 

kritéria boli za socializmu v Kazachstane, kde boli  matky 

hrdinky tuším od desiatich.  

 

 Ale v dnešnej dobe považujem 4 za ve ľmi dobrý po čet a 

považoval by som ich že nap ĺňajú pojem mnoho. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani námestní čka Kimerlingová reaguje na faktické 

poznámky na svoju adresu. 
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Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á, prvá námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Ja už vlastne ani neviem čo poveda ť, lebo mne sa zdá, 

že sme povedali všetko. Tak po ďme hlasova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte pán poslanec Kolek sa cíti vyprovokovaný tout o 

diskusiou; nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Nechcem sa vráti ť teda spä ť, 

že tá nejaká, ten konkrétny návrh padol pri schva ľovaní 

rozpo čtu vtedy odo m ňa. A naozaj aj s poslancami a 

kolegy ňami a kolegy ňami, s ktorými som sa rozprával, vždy 

padla táto otázka, zakomponova ť tú sociálnu odkázanos ť. 

 

 Na rozdiel teda od iných grantov, ktoré aj mesto 

poskytuje sociálnej sfére si myslím, že toto je to 

výnimo čné, že jediné kritérium naozaj je tá detnos ť, resp. 

mnohodetnos ť tých rodín.  

 A na tú otázku teda, že čo ten bohatý, ja hovorím že 

mnohí chudobní a štvordetní sa neprihlásia, lebo ne budú 

chcie ť by ť tí, ktorí sa o tieto peniaze budú uchádza ť. A 

potom si myslím, že naozaj skôr tí bohatí a mnohode tní; 

tak to by som bol prekvapený. Ďakujem.  

 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

167  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ke ďže nemáme žiadneho ďalšieho prihláseného, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť. Pani námestní čka, ešte ako 

predkladate ľka môžte zareagova ť teraz ak chcete.  

 A potom dáme slovo návrhovej komisii. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Teraz som si uvedomila, že som nereagovala na to, čo 

kolegy ňa Jégh predložila, že tam vlastne nie je žiadne 

dokladovanie príjmov. Ale naša grantová sústava, do  ktorej 

zapájame tieto peniaze, vlastne nikdy neskúma príje m 

žiadate ľov a posudzuje skôr tú činnos ť, na ktorú sa 

poskytujú peniaze. 

 

 Čiže aj v tomto prípade by som bola rada, aby to bol o 

naozaj, mnohodetná rodina, talentované deti, ktoré chodia 

do ZUŠ a nemajú napríklad na to, aby si kúpili nást roj. 

Čiže ja som myslela, že toto by bolo dostato čné na to,  

dostato čné odôvodnenie alebo dostato čné kritérium. 

Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Týmto sme vy čerpali diskusiu, už nie faktické 

poznámky.  
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 Pani predsední čka návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii prišiel jeden návrh pozme ňujúci od 

pána poslanca Pilinského, ktorý znie: V odseku 3 na hradi ť 

číslovku štyri číslovkou tri.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o pozme ňujúcom návrhu pána poslanca 

Pilinského, ktorý chce vyhlási ť troj člennú rodinu za 

mnohodetnú.  

 Takže nech sa pá či, skúste to urobi ť hlasovaním, teda 

ako sa to podarí.  

 Zaznelo to legitímne, bol odovzdaný návrh. Prosím,  

vyjadrite sa hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

 

 Ur čite máte svoj názor, čiže ho vyjadríte, a tým 

pádom bude jasné čo si o tom myslí mestské zastupite ľstvo.  

 (Prezentácia a hlasovanie. 

 Už to na obrazovke vidíte.  

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Dvanás ť hlasovalo za, dvaja boli proti, dvadsa ťpäť sa 

hlasovania zdržalo. 

 Pán poslanec, tento návrh nebol prijatý.  

 

 Pani predsední čka má slovo. 
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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 43. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov.  

 Všetci prítomní poslanci hlasovali za. 

 Tým sme prijali platné uznesenie k bodu číslo 43.  

 

 A myslím, že v tomto po čte sa môžeme vráti ť do bodu 

číslo 37, pretože už nás je dos ť na to, aby sme rozhodli 

ešte tie zvyšné osobitné hlasovania, trojpätinové 

hlasovania, ktoré máme k dispozícii v programe.  

 

 

POKRAČOVANIE V BODE 37:  

 Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadani a  

medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou banko u 

Slovenska ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže v bode 37 sme po čuli diskusiu, ktorú otvoril 

pán poslanec Šov čík a diskutoval o tom, že riešenie s 
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Národnou bankou vidí ako zložité, hoci toto je napl nenie 

uznesenia ktoré zastupite ľstvo prijalo ke ď rozhodovalo o 

jednotlivých alternatívach, pretože sa jedná o park ovacie 

miesta, ktoré sú pri banke a ktoré slúžia aj miestn ym 

obyvate ľom. Takýto príspevok zaznel, iné príspevky neboli.  

 

 Ak má niekto záujem sa ešte vyjadri ť; nech sa pá či, 

pán poslanec Budaj.  

 A potom budeme pokra čova ť tým, že uzatvoríme 

diskusiu. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Pán primátor, ja sa chcem iba spýta ť, nebol som vtedy 

v sále. Čiže toto čo je na pravo to by zostalo ob čanom a 

na ľavo ten pás je banke? 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Naopak. To čo je na pravo bude pre banku. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:    

 Však tam nás zožerú tí ľudia.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To šikmé státie, to šikmé státie tak ako ho tam 

vidíte, to šikmé státie bude k dispozícii pre banku . 
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Pretože 1,4 milióna nevieme vyrobi ť inak než tým, že 

ponúkneme nejaký majetok, najmä taký o ktorý má ban ka 

záujem. Takže tak. 

 Pán poslanec Šov čík má faktickú poznámku. 

 Tento krát na m ňa, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja len chcem upozorni ť, že na tej jednej strane sa 

nesmie parkova ť. Tam sa parkuje, len tam ke ď stoja autá 

tak stoja na chodníku protiprávne. Tam sa parkuje l en to 

šikmé státie, čo vidíte to prvé modré auto. To je ono. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A to je to čo ideme predáva ť, teda odovzda ť banke za 

protihodnotu vo vz ťahu vysporiadania, majetkovoprávne 

vysporiadanie za to, že im dlžíme ve ľkú sumu pe ňazí. 

 Pani riadite ľka magistrátu, nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ja by som ešte na doplnenie. V prípade, že tento 

materiál nezíska vašu podporu, potom nevieme splni ť ani to 

uznesenie, ktoré bolo prijaté v apríli a ktoré s tý mto 

variantom proste súhlasilo, s týmto štvrtým. A my l en sme 

na základe toho dali vypracova ť ten geometrický plán.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Čiže aby sme sa ako nevracali ešte pred apríl, ke ď 

sme tu už o tom rozhodli. To je poznámka ve ľmi dôležitá zo 

strany pani riadite ľky, lebo teraz už nerobíme výber 

alternatív. Robíme naplnenie toho čo už toto 

zastupite ľstvo povedalo. A vedeli ste, že to je o tých 

parkovacích miestach, lebo vtedy to tam tiež bolo 

nakreslené.  

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja si myslím, že aj tak na 99 % 

tie miesta využívajú zákazníci tej banky. A ke ďže my 

preferujeme MHD a plánujeme ju v budúcnosti posilni ť, tak 

nevidím dôvod, na čo by nám boli parkovacie miesta. 

Myslím, že by sme ich mali preda ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Konštatujem, že do diskusie sa už nikto neprihlási l.  

 Prosím, zoberte naozaj tú nadväznos ť na tie 

rozhodnutia, ktoré sme už urobili. Ak tam dnes urob íme 

rozhodnutie, že to neprijmeme, budeme sa musie ť znovu 

vráti ť k tomu problému, prebra ť tie ďalšie alternatívy. 

Jednoducho h ľadať riešenie, lebo finan čné plnenie si asi 

nevieme z h ľadiska mesta dovoli ť. Hovorím to s plnou 

vážnos ťou, a myslím, že tak ste to posúdili v čase apríla 

aj vy. 

 Prosím uzatváram možnos ť diskutova ť.  
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 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 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže sme v osobitnom zreteli, majetkovoprávne 

vysporiadanie.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťštyri hlasovalo za, jeden proti, traja sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

37. 

 Otváram rokovanie o bode číslo 38. 

 

 

BOD 38:  

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

pozemky parc. č. 16991/1,2,25,26,27,28,29,30 a stavby súp. 

č. 4200 na parc. č. 16991/1 a súp. č. 4201 na parc. č. 

16991/2, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Pani riadite ľka. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. V predloženom materiáli v podstate id e 

iba o spätný odpredaj nehnute ľností do vlastníctva 

terajších nájomníkov rodinných domov a užívate ľov 

pozemkov, ktorým boli tieto nehnute ľností vykúpené v roku 

88 Priemyslovým kombinátom mesta Bratislavy na rozš írenie 

areálu tohto podniku, avšak táto investícia sa nikd y 

nerealizovala. V podstate ide o taký spätný chod pr edaja 

týchto domov a pozemkov. Finan čná komisia s predloženým 

materiálom súhlasila.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu o bode číslo 38.  

 Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

 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 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 
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 Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 39. 

 

 

 

BOD 39:  

Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, 

stavba súp. č. 14127 - hydrofónna stanica na parc. č. 

3599, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. V predloženom materiáli ide o predaj 

hydrofónnej stanice za kúpnu cenu stanovenú znaleck ým 

posudkom do spoluvlastníctva vlastníkov uvedených v  

uznesení predloženého materiálu. V podstate týmto 

spoluvlastníkom bolo predané zariadenie, technologi cké 

zariadenie hydrofónnej stanice, ktorého vlastníkom bolo 

Stavebné bytové družstvo, ale bez tej samotnej stav by. 

Čiže ide o akýsi dopredaj v prospech spoluvlastníkov . 

Starosta mestskej časti vyjadril súhlas, takisto aj 

finan čná komisia, aj mestská rada.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu o bode 39. 

 Padla tu len otázka, že čo je to hydrofónna stanica? 

To by mal vedie ť predseda dozornej rady BVS, lebo dneska 
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som to čítal na valnom zhromaždení, tiež som nad tým 

rozmýš ľal. To som už videl.  

 (Poznámka.) 

 Voda; šumí tam voda. Dobre, zosta ňme pri tomto 

laickom vysvetlení. Pán predseda nám to na budúce p ovie 

presne.    

 Ke ďže sa do diskusie nad tento rámec neprihlásil, 

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 písomnom návrhu predkladate ľky. 

 

 

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 39. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, jeden sa zdržal hla-

sovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Otváram rokovanie o bode 40. 

 

 

BOD 40:  

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

parc. č. 3652/17, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 
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 Ďakujem pekne. Jedná sa o predaj 190 m2 v prospech 

žiadate ľov. Cena je stanovená v zmysle znaleckého posudku 

a osobitný zrete ľ je deklarovaný vytvorením uceleného 

celku nehnute ľností vhodný pre užívanie jedného subjektu 

ako vlastníka. Starostka mestskej časti vyjadrila súhlas, 

takisto aj finan čná komisia.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k bodu 40. 

 Pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 My sme ale na poslaneckom klube skonštatovali, že 

pani starostka dala podmiene čný súhlas, že tam zostane 

zele ň, a teda v zmluve sa to nenachádza.  

 Tak sa chcem na to spýta ť, že či sme skonštatovali, 

že pani starostka dala nejakú podmienku, ale nie je  to až 

také dôležité. Takže možno manžel pani starostky ná m to 

vysvetlí. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Na vaše vystúpenie dve faktické poznámky. 

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

 No, neexistuje podmiene čný súhlas, bu ď je súhlas, 

alebo není súhlas starostu.  

 

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: 

 Naozaj, ve ľmi nerád. Ale tým že viem, že na tej 

mestskej rade dala potom priamo súhlas, ke ď jej bolo 

povedané, že nemôže dáva ť tú podmienku. Ten, čo to chce 

odkúpi ť, on to vlastne využíva ako zele ň, čiže preto to 

tam dala. Ale automaticky ke ď jej bolo povedané, to 

zrušila. Čiže je tam súhlas. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja už na ostatnom 

zastupite ľstve som diskutoval k tomuto bodu. To, čo teraz 

pán Hanulík povedal nie je celkom pravda, pretože t o ako 

zele ň iba vyzerá z tejto vonkajšej strany, lebo sú tie 
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kríky dookola. Ale v strede toho je takou štrkodrov o 

vysýpané parkovisko a on tam bude parkova ť. Vtedy ste mi 

pán primátor povedali, že to bude nejako zoh ľadnené v 

zmluve. Priznám sa, že som to tam h ľadal a som to tam 

nenašiel. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím skúsme sa k tomu vyjadri ť zo strany 

predkladate ľa, bu ď zo strany pani riadite ľky alebo pani 

vedúcej oddelenia. Ešte máme otvorenú rozpravu, čiže môžme 

veci upresni ť, dotvori ť, aby sme mali jasné, že ako s tým 

budeme naklada ť. Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Môžme do zmluvy zakomponova ť, že ten pozemok sa bude 

využíva ť iba na zele ň; ako podmienku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre, to znamená tá podmienka, ktorú pani starost ka 

tam chcela dosta ť, bola teraz, povedzme to takto 

oficiálne, formálne autoremedúrou doplnená do návrh u 

zmluvy. Lebo my tu máme návrh zmluvy, tak aby sme t o mali 

pevnejšie. Niekde v tej zmluve sa to musí objavi ť. Inak je 

to, čo povedal pán poslanec Len č, to potom sa nedá 

uchopi ť. Uvidíme, že ako na to zareaguje druhá strana. A v  

prípade že to je tak, ako tu bolo povedané, že tú z ele ň 
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akceptuje ten nadobúdate ľ, tak by sme s tým nemali ma ť 

problém. 

 Môžme to takto vyrieši ť, prosím?   

   Ke ďže nie sú k tomu otázky, tak sme upravili 

autoremedúrou návrh zmluvy, ktorý je sú časťou materiálu. 

 A 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 s autoremedúrou, to čo bolo povedané. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o predloženom 

návrhu.  

 Pán poslanec Kubovi č už je po diskusii, už ideme 

hlasova ť.   

 Neviem čo, ale už mala slovo návrhová komisia; 

nemôžem, už sme uzatvorili diskusiu. 

 

 Čiže prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu 

návrhovej komisie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných.  

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, devä ť sa hlasovania 

zdržalo, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 Bod číslo 41. 
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BOD 41:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, parc. 

č. 3553/44, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o predaj novovytvoreného 

pozemku v celkovej výmere 273 m2 v prospech žiadate ľa. 

Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme Železnice. Má  

trojuholníkový tvar s obmedzenou možnos ťou využitia, preto 

vlastne je využite ľný iba týmto žiadate ľom za kúpnu cenu 

stanovenú v znaleckom posudku. Finan čná komisia aj mestská 

rada súhlasili. Starostka mestskej časti takisto dala 

súhlas. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k bodu 41; nech sa vám pá či. 

 Ke ďže sa do diskusie 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 uzne-

senia. 

 

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 ťosem prítomných. 

 Tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto proti, traja sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

41. 

 Bod 42. 

 

 

BOD 42:  

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bod 42 tu máme už po druhýkrát, pretože sme na 

minulom zastupite ľstve rokovali o návrhu Územného plánu 

zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2. Pozývam kole gyne 

aby prišli, bude treba mi pomôc ť. 

 

 Ak dovolíte, ve ľmi stru čne predložím tento materiál.

 Vy si pamätáte, že na minulom zastupite ľstve ho 

podporila pani starostka Rosová, lebo sme najviac 

diskutovali o tom, či v priestore na Bezru čovej zostane 

priestor pre zdravotnícke zariadenia alebo nie. Úze mný 

plán zóny hovorí o tom, že ich tam bude to ľko, ko ľko sa 

zmestí na plochu 2 700 m2, čiže nejaká plocha tam je. 

Určite to nie je nemocnica, tak ako vo ľakedy volali 

občania. Na Bezru čovej to sa už do územného plánu 

nedostalo, ale so súhlasom majite ľa budovy a aj súhlasom 
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mestskej časti sa veci v tejto časti dorokovali tak, že 

tam budú môc ť by ť ambulancie a ponuka služieb, 

zdravotníckych služieb ľuďom. 

 

 Druhý priestor, ktorý rieši tento územný plán zóny  a 

prináša v ňom pozitívnu zmenu je Šafárikovo námestie, kde 

bolo možné rieši ť veci inak. Mestská časť má záujem, aby 

sa tam vrátila zele ň, aby tam bolo možné urobi ť park. To 

je ambícia mestskej časti, ktorej ako si pamätáte, sme po 

získaní Šafárikovho námestia zverili. Ja som už pod pisoval 

zverovací protokol, čiže už sme blízko toho, že sa bude 

môcť realizova ť. Tento územný plánu tomu tiež pomôže, aby 

sa na Šafárikovom dal realizova ť park. 

 

 Tretia zmena, ve ľmi dôležitá, je na Kamennom námestí, 

kde z podzemnej garáže, ktorá má 150 miest je možné  urobi ť 

podzemnú garáž na úrovni 300 miest. Viem, že nie vš etci 

majú na túto zmenu názor, že je to pozitívna zmena z 

hľadiska toho ako to územie má v budúcnosti vyzera ť.  

 

 Avizujem, že o Kamennom námestí zrejme budeme roko vať 

v rámci zmien a doplnkov územného plánu zóny Dunajs ká č. 

3, pretože je tam predstava, že by sa to tam malo z meni ť 

celé, nielen podzemné garáže. Ale celá investícia v o 

vz ťahu k priestoru, Tesca, a podobne. Ale to je nie čo, čo 

nás čaká, čo prosím nijako nesúvisí s tým čo máme teraz na 

stole. 

 

 A posledná zmena, ktorú spomeniem v tomto územnom 

pláne zóny je možnos ť v niektorých prelukách dostava ť takú 

výšku, ktorá bude v súlade s doteraz stanovenou rím sou. To 
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znamená tam kde tie preluky to neumož ňovali, umož ňuje sa v 

tomto územnom pláne to zarovna ť, pretože územný plán zóny 

doterajší kopíroval akoby tú strešnú krajinu, ako t o 

odborníci nazývajú, a to bude možné zarovna ť. Čiže je 

možné mierne dotvori ť vlastne poh ľad na budovy v Starom 

Meste v zóne Dunajská.  

 

 Toto sú asi 4 zmeny, ktoré sú najvýznamnejšie. Pok ia ľ 

by ste chceli ís ť do vä čších detailov, ako som uviedol v 

úvodnom slove, moje kolegyne mi ur čite pomôžu a doplnia to 

čo som povedal.  

 Teraz otváram priestor pre vás. 

 Ako prvý sa hlási do diskusie pán poslanec Muránsk y; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené zhromaždenie, chcel by  

som vás poprosi ť o podporu tohto dokumentu, pretože naozaj 

je pre toto mesto dôležité, aby bolo celé mesto pok ryté 

územným plánom zón tak, aby sme mali prísnejšiu a 

jednozna čnejšiu reguláciu každého územia. Myslím si, že 

takýmito územnými plánmi zón by malo by ť naozaj pokryté 

nielen centrum ale naozaj celé mesto tak, ako je to  

napríklad urobené vo Viedni.  

 

 Môžem poveda ť, že bol by som ve ľmi rád, keby sme 

takéto dokumenty dostávali do komisie územného a 

strategického plánovania a aj do zastupite ľstva častejšie, 

aby sme si naozaj mohli poveda ť, že nielen že územný plán 

mesta, ale už konkrétne na tej uli čnej úrovni čo sa kde 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

185  

bude stava ť, ako sa to bude stava ť, aby boli jasne 

stanovené pravidlá aká bude výšková regulácia, at ď. Aby 

bolo každému ob čanovi jasné dopredu a mohol sa k tomu 

vyjadri ť, ako bude vyzera ť jeho najbližšie okolie. 

 

 Preto by som vás teraz rád poprosil, aby ste 

podporili tento materiál. Chcel by som k nemu ešte dodať, 

že jedna z tých vecí, o ktorých sme rozprávali, kto ré sme 

aj na komisii vyhodnotili ako problémové je naozaj tých 

300 parkovacích miest, ktoré sú ale však na našom p ozemku. 

A ako som sa dozvedel od pani riadite ľky magistrátu zmluva 

bola vypovedaná, čiže toto je náš pozemok, o ktorom teraz 

my rozhodujeme. Tým pádom nevidím problém v tom, že  by 

práve tento dôvod mal by ť dôvodom preto, aby sme 

nehlasovali za tento dokument. 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: 

 Ja len zopakujem to, čo tu minule povedala pani 

starostka Rosová za Staré Mesto, že dnes asi ambíci a, 

ktorou sme vo ľakedy chceli naplni ť tým, že budova 

nemocnice Bezru čovej bude nemocnicou, je v tejto chvíli už 

nenaplnite ľná. Ale čo sa nám môže podari ť je to, že aby v 

časti tejto budovy touto zmenou sa mohlo urobi ť časť 

zdravotnícke zariadenie.  
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 Ale chcem pripomenú ť to, že v blízkom okolí na 

Cintorínskej ulici ide ministerstvo stava ť Nemocnicu sv. 

Michala, ktorá bude dostato čným spôsobom saturova ť aj 

potreby ob čanov Starého Mesta na zdravotnícke služby. Čiže 

nemusíme toto považova ť za nejakú cite ľnú stratu ani pre 

mesto, ani pre Staré Mesto.  

 

 Čo sa týka Šafárikovho námestia som rád, že sa 

podarila zámena s Ministerstvom vnútra pozemkov, kt oré 

boli následne zverené mestskej časti Staré Mesto. Chcem sa 

poďakova ť pánovi primátorovi a magistrátu naozaj za 

súčinnos ť pri tejto realizácii. A môžem vám garantova ť, že 

na Starom Meste sa už ve ľmi intenzívne pracuje na tom, aby 

ten zámer ktorý tam je, tá revitalizácia toho parku , aby 

bol aj naplnený ešte v tomto volebnom období.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Aj ja by som chcel ako obyvate ľ a 

zárove ň aj reprezentant Starého Mesta podpori ť to, čo 

odznelo vo vystúpeniach mojich kolegov, ktorí hovor ili 

predo mnou. A už som predtým hovoril že, samozrejme , iste 

je chvályhodný záujem, aby niekde sa poskytovali 

zdravotnícke služby, ale pochopite ľne ani mesto, ani Staré 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

187  

Mesto nemá nijaké páky, aby mohlo lekárovi nariadi ť, že tú 

a takú ambulanciu si musíš otvori ť.  

 

 To znamená v tomto prípade i v svetle toho čo hovoril 

kolega Šov čík rozhodne, akoko ľvek to znie zvláštne, 

železná ruka trhu. To znamená ak ten lekár sa rozho dne tam 

prevádzkova ť tú ambulanciu, tú prax, tak ju tam rozhodne 

bude ma ť možnos ť prevádzkova ť, ale nejakým nariadením ani 

zákonom k tomu nikoho prinúti ť nemôžme.  

 

 A úplne na margo ešte na tému garáže. Samozrejme, je 

treba zváži ť ko ľko, akých a kde treba parkova ť. Ale Staré 

Mesto má svoje problémy s parkovaním, aj nespratník mi, 

ktorí parkujú po chodníkoch a krížom krážom. (gong)  Takže 

ak napríklad zrušíme miesta, napríklad pri banke, čo 

nerieši tento problém, je dobré aby sme pokia ľ možno 

odkazovali tých, ktorí doteraz nedisciplinovane par kujú na 

chodníkoch a rušia chodcov a ob čanov, aby išli niekam 

inam. A potom nemôžme bezpodmiene čne čeli ť parkovacím 

miestam aj v podzemných garážach.      

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec.  

 Slovo má pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Na základe podnetu obyvate ľov 

Starého Mesta zvä čša starších, ktorí sú odkázaní na 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

188  

zdravotnú starostlivos ť intenzívnejšiu ako ostatní, a 

ktorí boli presmerovaní zrušením nemocnice na Bezru čovej 

ulici hlavne na Antolskú, a som inicioval petíciu, ktorú 

podpísalo 5 000 obyvate ľov Starého Mesta. To znamená viac 

ako 10 % obyvate ľov Starého Mesta za záchranu. A tá 

petícia bola teda o tom, aby sa zachránila poliklin ika 

Bezru čova. Nepodarilo sa to úplne. 

 

 Výsledok však je, že v objektoch bývalej poliklini ky 

a nemocnice bude 2 700 m2 zdravotníckych zariadení,  čo 

znamená plus, mínus 80 ambulancií. Ja myslím, že to  je 

dostato čná satisfakcia na tú základnú potrebu zdravotnej 

starostlivosti. Pre ob čanov Starého Mesta je to 

dostato čné, a preto takisto vyslovujem podporu tomuto 

materiálu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne za vaše stanoviská, ktoré boli vo 

veľkej vä čšine podporné a vysvet ľujúce. Čiže nemám na čo 

reagova ť v závere čnom slovo.  

 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť a poprosím návrhovú 

komisiu o uvedenie hlasovania.  

 

 

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 

predkladate ľom 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; nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Všetci prítomní poslanci hlasovali za, nikto proti , 

nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali Územný plán zóny 

Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2. 

 Ďakujem svojim kolegyniam za prípravu tohto materiál u 

tak, že sme vlastne nemuseli o ňom siahodlho diskutova ť a 

mohli sme ho takýmto spôsobom schváli ť.  

  

 Prosím, bod 43 sme prerokovali.  

 Otváram rokovanie o bode 44. 

 

 

 

BOD 44:  

1) Petícia ob čanov - protest proti premiestneniu súsošia  

Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave  

2) Petícia za návrat monumentu Márie Terézie na pôv odné  

miesto a dôstojný presun súsošia Štúrovcov na Námes tie  

slobody . 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Obidve petície sú tu preto, lebo je v nich 

obsiahnutých viac ako 5 000 podpisov, v jednej aj v  

druhej. To znamená, je to dostato čne silný spolo čenský 
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hlas týkajúci sa toho istého priestoru, preto sú tu  

predložené spolo čne.  

 

 My sme s nimi nieko ľko mesiacov čakali; to poviem 

veľmi úprimne a nahlas, pretože boli požiadavky členov 

mestskej rady, aby sme po čkali na tzv. Zásady 

umiest ňovania pamätníkov, pamätných tabú ľ, a podobne.  

 

 A takýto dokument už naozaj existuje, bol na verej nej 

diskusii. Jeho pracovná podoba je pripravená k 

prerokovaniu na septembrovom zastupite ľstve. A ja som 

požiadal pána PhDr. Štassela, riadite ľa Mestského úradu 

ochrany pamiatok, aby do tohto dokumentu doplnil 

zdôvodnenie, ktoré sa už opiera o tie odborné krité riá, 

ktoré sú v tom navrhovanom materiáli, aby sme si ve deli 

urobi ť aj odborný obraz. V závere toho dokumentu ktorý 

máte je obsiahnutá takáto analýza. Je tu aj pán ria dite ľ 

prítomný aj s pani Pulcovou, ktorá sa stará u nás o  

riešenie petícií a sleduje vybavenie všetkých petíc ií.  

 

 Dnes tú petíciu máme vybavi ť my.  

 Ako ju navrhujeme vybavi ť?  

 Navrhujeme ju vybavi ť prijatím uznesenia, ktoré 

povie, že mestské zastupite ľstvo nesúhlasí s premiestnením 

Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave.  

 

 A odporú ča, to je druhá časť toho uznesenia, 

umiestni ť pamätník Márie Terézie na iné vhodné miesto v 

súlade s pripravovanými "Pravidlami postupu a Zásad ami pre 

umiest ňovanie, premiest ňovanie a demontáž pamätníkov a 

pomníkov".   
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 Musím vás informova ť o tom, že tá druhá časť, tá časť 

C uznesenia bola mestskou radou odporú čaná, že by tam 

nemala by ť. To znamená, to môžte zváži ť toto odporú čanie, 

či sa k tomu prikloníte. Ur čite o tom bude hovori ť pán 

poslanec Budaj, ktorý to na mestskej rade odporú čal a 

mestská rada sa s jeho názorom stotožnila. Zostalo by v 

takom prípade len prvá časť, berie na vedomie obe petície 

a nesúhlasí s premiestnením. 

 

 Jednoducho potrebujeme da ť ob čanom odpove ď, ktorí sa 

podpísali či za, či proti, kde je názor mesta. Ten názor 

mesta by pod ľa našich zásad malo vyriec ť mestské 

zastupite ľstvo, preto je materiál predložený sem na vaše 

rokovanie, alebo na naše rokovanie. 

 

 A navrhujem vám, aby sme obe časti teda povedali, 

pretože ku každej tej petícií dáme nejakú odpove ď, ak 

budete ma ť iný názor, samozrejme že to budem rešpektova ť.  

 To ľko z mojej strany ako predkladate ľa. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sú prihlásení 4 poslan ci. 

 Najprv pán poslanec Budaj.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem, pán primátor. Ja nebudem ob ťažova ť kolegov 

poslancov takým historickým exkurzom ako som to uro bil na 

mestskej rade, ktorú som presved čil, aby bod C vynechala.  

 Ale poviem len celkom vecný dôvod.  

 Socha Márie Terézie, dajme bokom že nie je 

monumentom, je to socha súkromnej spolo čnosti alebo 
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občianskeho združenia a nie je vhodné, aby sme návrhom  

uznesenia odporú čali vedeniu mesta, aby sa tou sochou 

zaoberalo a umiest ňovalo ju. Pretože, možno že sa k tomu 

vyjadria, aj sa vtedy vyjadrili viaceré mestské časti 

ktoré prejavili záujem.  

 

 Jednoducho to nech si majitelia tej sochy riešia. A 

myslím, že by sme nemali za ťažova ť magistrát takouto 

úlohou. Preto navrhujem a dávam to aj písomne, aby ten bod 

C, čiže to že by naše zastupite ľstvo odporú čalo vedeniu 

mesta, aby sa zaoberalo tým, že kde umiestni sochu Márie 

Terézie, aby sme takúto požiadavku nekládli.  

 Teda vypusti ť bod C, tak znie návrh na zmenu 

uznesenia. 

 

 Podotýkam ešte raz, že v súlade s tým ako rozhodla  aj 

mestská rada, kde to uznesenie existuje, ale ke ďže už boli 

rozdané materiály do schránok, tak k vám sa dostalo  s tým 

pôvodným znením.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec za tvoj návrh. 

Predpokladám, že ho odovzdáš návrhovej komisii. 

 Slovo dávam pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 

 

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

 Jedna úplne z prvých diskusií, ktorú sme mali na 

komisii kultúry vôbec bola diskusia o tom že, povie m to 
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tak zjednodušene, musíme si urobi ť poriadok v území aj čo 

sa týka umiest ňovania, premiest ňovania, odstra ňovania, 

ochrany pamätníkov a sôch, ktoré máme vo verejnom 

priestranstve. Ve ľmi intenzívne na tom pracujeme. Pracuje 

na tom Mestský ústav ochrany pamiatok, oddelenie ku ltúry 

magistrátu. A myslím si, že smerujeme k ve ľmi dobrému 

materiálu, ktorý budeme schopní predloži ť do mestského 

zastupite ľstva a následne aj schváli ť. Aj s vedomím si 

toho, že takýto materiál naráža na neoporu v legisl atíve 

Slovenskej republiky, že to bude len nejaký morálny  apel. 

 

 Na to, aby sme mohli dokonale uchopi ť túto 

problematiku by bola potrebná legislatívna iniciatí va 

možno že v zákone o obecnom zriadení a v stavebnom zákone, 

pretože v tejto chvíli pokia ľ umiest ňujete nejakú sochu do 

verejného priestranstva, je to pre stavebný úrad dr obná 

stavba. Čiže je to úplne jedno, je to taký istý postup ako 

keď umiest ňujete stánok PNS tak je to presne ten istý 

legislatívny proces ako ke ď umiest ňujete nejakú sochu vo 

verejnom priestranstve. 

 

 A čo vlastne robí politik, ke ď hlasuje o tom, že sa 

nie čo umiest ňuje vo verejnom priestranstve? 

 Tak pod ľa môjho názoru robí dve veci: 

 Po prvé, vyjadruje nejaký postoj k udalosti alebo k 

osobnosti, ktorá sa pripomína vo verejnom priestran stve. 

Tento prvý aspekt musí by ť naplnený. 

 

 A druhé čo robí, vyjadruje aj postoj k umeleckému 

dielu, ktoré stvár ňuje tú udalos ť alebo osobnos ť. To je 

aspekt, ktorý musí ís ť ruka v ruke s tým prvým aspektom. 
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 A tieto naše pravidlá, to jedno aj druhé chcú 

postihova ť. Dám nieko ľko príkladov zo Starého Mesta, kde 

si myslím, že sme za posledné obdobie a nielen pred  rokom 

89 alebo aj po roku 89, vytvorili nieko ľko absurdností.  

 

 Ako staromestský poslanec som dlhé roky napríklad 

bojoval za to, aby sa vymiestnila z Hviezdoslavovho  

námestia socha Andreja Bagara. Nie preto, že by som  mal 

nie čo proti Andrejovi Bagarovi, ale myslím si, že na 

Bagarovej ulici v Dúbravke, kde je umiestnená prost e tá 

socha, zapadá ove ľa, ove ľa lepšie do toho verejného 

priestranstva ako tomu bolo na Hviezdoslavovom náme stí. A 

výsledok je ten, že je tam Andersen, áno. 

 

 Na Námestí slobody si ved ľa seba tróni súdruh Čule ň a 

pamätník obetiam komunizmu, to znamená aktéri a obe te sú 

opäť spolu na jednom mieste.   

 

 Socha Márie Terézie, o ktorej hovoríme už nie je 

sochou Márie Terézie, pretože tá bola zni čená. A jeden z 

tých argumentov, ktoré som zažil raz v tej diskusii , bol 

aj ten argument, že to bol štátotvorný akt pridruže nia 

tohto mesta k Československej republike, a že to je tiež 

udalos ť ktorá je hodná povšimnutia. Mimo to, že tá 

Fadrusova socha, tá originálna tam bola 19 rokov a Štúr je 

tam už pomaly 40; tak čo je vä čšia tradícia v tomto meste?   

 

 Čiže ako vidíte je to téma, ktorá je ve ľmi zložitá, 

veľmi náro čná. Je v nej ešte stále ve ľa emócií, ve ľmi ve ľa 

tém, nemáme nie že politicky uzavreté, ale ani hist oricky. 
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Mnohé témy sú stále predmetom aktuálnej politiky a nie sú 

témou pre politikov.  

 

 Čiže osobne si myslím, že toto mesto by si malo 

najprv urobi ť poriadok v tom území tými pravidlami, ktoré 

pripravujeme. I ke ď ako opakujem nemajú legislatívnu oporu 

a budú tvori ť len nejaký morálny apel, ako má mesto a 

mestské časti, rôzni súkromní investori a ob čania, a rôzne 

občianske iniciatívy postupova ť.  

 

 A preto tiež dávam návrh, aby ten bod C bol vypust ený 

z návrhu uznesenia, aj bod B.  

 A vlastne aby sme povedali len to, že áno berieme na 

vedomie, že takéto petície sú tu v tomto meste, sme  sa 

nimi ako zaoberali aj na komisii kultúry. A celkom isto po 

prijatí tých pravidiel sa k tejto téme môžme vráti ť a 

môžme o nich diskutova ť. 

 

 Pardon, som sa pomýlil; chcem vypusti ť bod C a bod B: 

dáme že nesúhlasí s premiestnením súsošia Štúrovcov  z 

Námestia Ľudovíta Štúra na Námestie slobody, aby to bolo 

jednozna čne vypovedané. Aby sme nezatvorili tú opciu, že 

keď sa naozaj rozhodneme v tejto veci po prijatí tých 

pravidiel iná č postupova ť, aby sme sa k tej téme mohli 

vráti ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže nenavrhujete vypusti ť B. ale doplni ť ho o slová: 

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

 A "C" vypusti ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Pán poslanec, predpokladám, že tiež váš náv rh 

predložíte písomne. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Hanulíkoví. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor a vážení 

kolegovia, ke ď som za čal po čúva ť tú debatu na túto tému 

mojich kolegov, tak som zo za čiatku s tým súhlasil. 

Samozrejme, asi vä čšina ob čanov by sa postavila, je to 

Štúrovo námestie, Štúrovci sú tam ve ľmi dlho, myslím si, 

že by tam aj mali osta ť.  

 

 My sme z Dúbravky a pri takom rozhovore, pri jedne j 

večery sme zistili, že my v tej Dúbravke nielen že nem áme 

toho Bagara, my tam nemáme žiadnu sochu. A dokonca si 

myslím, že tá Mária Terézia by mala z tej Dúbravky výh ľad 

aj do toho Rakúska, do Ma ďarska. Proste viem si ju ve ľmi 

pekne predstavi ť pred Domom kultúry v Dúbravke. A chceli 

by sme sa za to prihovori ť, že bod C nevypusti ť ale 

odporu či ť sochu k nám a budeme ve ľmi spokojní. Ďakujeme. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Faktickou poznámkou reaguje druhý Dúbrav čan, pán 

poslanec Za ťovi č. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ:  

 Ja len na pána Dúbrav čana Hanulíka, socha Bagara tam 

je. Naozaj v Parku družby Bagarova socha, Bagarova ulica, 

detí sa po nej spúš ťajú v zime, sánkujú na nej, je to 

pekná socha, hej, kamienky okolo. Púš ťajú si kamienky po 

nej, ale socha Bagara tam je, hej. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Osuský na pána poslanca Hanulíka; nec h 

sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. No, ja už k tomuto by som povedal 

takému tvorivému prístupu ma napadá len jedno: Ako vieme, 

okolo Márie Terézie potom stáli stato ční Uhrovia, ktorí ju 

morálne a eticky zabezpe čovali. Aby to ale nebolo takú 

nedúbravské a kozmopolitné, hádam by ju mohol za zu badlo 

toho ko ňa drža ť Gustáv Husák.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Greksa na pána poslanca Hanulíka reag uje 

faktickou poznámkou a potom pán Hanulík bude reagov ať. 
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Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja by som možno skúsil da ť taký návrh, že či by tá 

socha Márie Terézie, ke ďže to je panovní čka, ktorá spája 

aj Slovensko, aj Rakúsko, nemohla stá ť v strede toho 

cyklomosta?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, zdržte sa takýchto poznámok, pretože Mária  

Terézia si to nezaslúži. Ako zase majte trošku úctu  k 

histórii mesta. Toto nie je o hoci čom. Je to o politickom 

uvažovaní o tom, čo je významné pre naše mesto a 

neznevažujte ani jednu, ani druhú stranu.  

 

 Ja si myslím, že je legitímne diskutova ť o takom či 

onom názore a dostáva ť to do takej lacnej podoby, že tu 

začneme strie ľať lokality; to si myslím, že si ani jedna, 

ani druhá téma nezaslúži. Len pekne vás o to prosím .  

 

 Pán poslanec Šov čík ešte na pána poslanca Hanulíka, 

lebo tak bolo; to sú faktické a potom pán poslanec 

Hanulík. 

 

 

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

 Ja len chcem pripomenú ť, že my už jednu sochu Márie 

Terézie vo verejnom priestranstve máme, a síce v 

Prezidentskej záhrade je jazdecká socha Márie Teréz ie 

umiestnená už jedna. 
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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 Hanulík reaguje na poznámky na jeho 

adresu.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Naozaj neplánujeme ju da ť spolo čne s 

Gustávom Husákom, ale bola by samostatne, by stála pred 

Domom kultúry. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č, riadne prihlásený do diskusie. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:   

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som len trochu 

vysvetlil stanoviská našej komisie. Myslím si, že s me sa 

vlastne po čas obdobia, ktoré uplynulo od znovuzvolenia, 

alebo teda od zvolenia tohto poslaneckého zboru, ve novali 

tejto problematike. A samozrejme, pomaly až do posl ednej 

chvíle sme nevedeli zauja ť stanovisko, ktoré by tomuto 

zastupite ľstvu povedalo úplne jasne, že či sme za alebo 

proti, skrátka aby sa umiest ňovali, alebo premiest ňovali, 

alebo zachovali tieto súsošia. Myslím si, že v tom 

poslednom našom vyjadrení a stanovisku sme to jasne  

deklarovali. Treba ma ť materiál, ktorý sa tu dlhodobo 
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pripravuje, ktorý vlastne hovorí o tom ako narába ť s 

pomníkmi a pamätníkmi. Ten takmer by mohol uzrie ť svetlo 

sveta niekedy v septembri. A priklá ňame sa k tomu, aby sme 

sa vedeli oprie ť ozaj o fundované, jasné stanovisko a 

takisto materiál, ktorý prijme toto mestské zastu-

pite ľstvo.      

 

 Taktiež vlastne som za to, aby ten materiál a  

uznesenie zostalo bu ď v pôvodnom stave, tak ako bolo 

predložené a odporu čené mestskou radou. Alebo pokia ľ by 

malo by ť zmenené, mám tu pozme ňovací návrh. A ja totiž, na 

komisii sme vlastne preberali v diskusii, že premie stnenie 

súsošia Štúrovcov je v podstate aktivitou možno nej akého 

spolku. 

 

  Nie je to oficiálna záležitos ť, ani mesto ako také, 

ani tento poslanecký zbor neuvažoval s premiestnení m 

súsošia Štúrovcov, to znamená že tá petícia, merito  

petície myslím si že je trochu nevhodné štylizované . A 

skôr by som si predstavoval, že by mali peti čiari hovori ť 

za zachovanie. To znamená status, ktorý tu je, a te n 

zachova ť. Lebo neviem proti čomu sú, ke ď toto mesto 

vlastne takéto nie čo momentálne neiniciovalo. 

 

 To znamená, že dávam pozme ňujúci návrh, a to je v 

bode B nie nesúhlasí, ale súhlasí so zachovaním sús ošia 

Štúrovcov na pôvodnom mieste. 

 Tento návrh predložím návrhovej komisii. 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. 

 Ke ďže sme vy čerpali všetky vaše diskusné príspevky, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 

 Krátka reakcia na záver:  

 My sme reagovali v tom texte navrhnutého uznesenia  na 

texty petícií. Ob čania, 10 800 ľudí sa podpísalo pod to, 

že sú proti premiestneniu Štúrovcov z Námestia Ľudovíta 

Štúra. Tak znie naše uznesenie. My si myslíme, že n emá by ť 

premiestnené. Ale dá sa to vyjadri ť, samozrejme, rôznym 

spôsobom. Ktorý z nich zastupite ľstvo zvolí je na vašom 

posúdení, do toho ja vstupova ť nebudem. 

 

 Ja len vysvet ľujem, pre čo sme formulovali veci tak 

ako sme formulovali, pretože sme reagovali na vô ľu alebo 

požiadavku ob čanov. A snažili sme sa, pokia ľ sa nám zdalo 

že áno, vyjs ť tej vôli v ústrety tým, že vám navrhneme 

takéto uznesenie.  

 Takže ktorý z tých variantov si vyberiete. 

 

 Máme tam vypustenie C.  

 Máme tam doplnenie, že nesúhlasíme s premiestnením  na 

Námestie slobody. 

 A máme tam návrh, aby sme to povedali iným jazykom , 

zosta ť na mieste.  

 Zvážte, prosím, ktorý sa vám zdá najvhodnejší. 

 

 Ja si myslím, že to B má svoju hodnotu a váhu a 

reaguje na petíciu tak, ako bola predložená v po čte 10 000 

podpisov.  

 To ľko z mojej z mojej strany.  
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 Je tu práca 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:  

 Návrhovej komisii prišli 3 pozme ňujúce návrhy. Budeme 

o nich hlasova ť v takom poradí ako prišli. 

 Prvý bol pozme ňujúci návrh pána poslanca Budaja, 

ktorý navrhuje vypusti ť bod C. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o pozme ňujúcom 

návrhu pána poslanca Budaja na vypustenie bodu C 

uznesenia.  

 Prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťtri hlasovalo za, štyria proti, desiati sa 

zdržali hlasovania. 

 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: 

 Druhý  návrh bol návrh pána poslanca Šov číka, ktorý 

pripomínam, že tiež navrhol vypusti ť bod C, ale o tom už 

nedám teraz hlasova ť, pretože ten bol práve prijatý. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

203  

 A ďalšia zmena spo čívala v bode B, nesúhlasí s 

premiestnením súsošia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra 

na Námestie slobody. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je vám jasné, že to nie je to isté ako to čo teraz 

máme napísané v tom uznesení.  

 Nech sa pá či, hlasujeme o dopl ňujúcom návrhu pána 

poslanca Šov číka. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, jeden proti, desa ť sa zdržalo 

hlasovania. 

 Tento dopl ňujúci návrh sme prijali.  

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Čiže budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu;  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte máme tretí návrh.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Áno. Ešte je tu tretí návrh pána poslanca Kubovi ča. 

Navrhuje zmenu v bode B, súhlasí so zachovaním súso šia 

Štúrovcov na pôvodnom mieste. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To sa nevylu čuje, tam sme doplnili, ale my sme 

neprijali B. My teraz musíme poveda ť, či chceme vyjadri ť 

to B iným jazykom. Pán poslanec to navrhol, musíme to 

rozhodnú ť hlasovaním, či chceme takú formuláciu alebo 

zostávame pri tej pôvodnej.  

 

 Takže prosím, je tu návrh, aby sme vyjadrili B 

jazykom; súhlasí so zachovaním súsošia Štúrovcov na  

pôvodnom mieste. Myslí sa na Námestí Ľudovíta Štúra.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu poslanc a 

Kubovi ča. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 (Poznámka.) 

 Nie to B by nahradilo to existujúce. To má nahradi ť, 

to B nesúhlasí, by nahradilo slovami súhlasí.  
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 Čiže "nesúhlasí" by tam nebolo. To navrhol Kubovi č. 

On to chce inak poveda ť tú myšlienku a vracia sa k tej 

našej formulácii.  

 Nie, bude len jedno B.  

 Nie, to sme doplnili pôvodné B, my sme nehlasovali  o 

B.  

 Šov čík navrhol doplni ť B.  

 

    Konštatujem, že 38 prítomných poslancov rozhodl o tak, 

že dvadsa ťjeden hlasovalo za, nikto nebol proti, pätnásti 

sa hlasovania zdržali, dvaja nehlasovali.  

 Teraz sme prijali znenie bodu B a ideme hlasova ť o 

uznesení ako celku, lebo má aj časť A.  

 

 Nie, Šov čikovo B neexistuje. On len doplnil B, ke ď 

sme tvorili B. Vy ste povedali, že by ste si vedeli  

predstavi ť B v rovine nesúhlasí s tým, že, at ď. 

 Ale B sme neprijali. 

 

 My sme hlasovali o doplnení slov do pôvodne 

navrhovaného B.  

 Pán poslanec Kubovi č povedal, to B pôvodné B netrápi, 

ja ho chcem poveda ť inak, nie negatívne ale pozitívne. 

Stalo sa, prešlo.  

 Čo mám poveda ť?  

 Tak to je, nemôžu by ť dve B. Nemôže by ť aj nesúhlasí 

aj súhlasí.  

 Súhlasí je vyjadrenie iného poh ľadu na to, že bu ď 

poviem že nesúhlasím s premiestnením alebo poviem ž e chcem 

aby tam zostali.   

 Silnejšie je poveda ť, aby tam zostali. 
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 Ak má niekto iný názor, prosím, vyjadríme sa.  

 Ale ja som takto chápal. Pán poslanec Kubovi č ty si 

to navrhol ako nahradi ť B. Tak to bolo v diskusii. 

 

 Pán poslanec Šov čík chce procedurálne sa opýta ť 

nie čo. Nech sa pá či, pán poslanec Šov čík. 

 Slovo pre pána poslanca Šov číka, prosím. 

 

 

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

 Zjednodušene poviem. Moje B uznesenie povedalo, že  

súsošie sa môže premiestni ť, ale nie na Námestie slobody. 

 A pán Kubovi č ma prebil, lebo povedal, nie, nesmie sa 

premiestni ť.  

 To je teraz aktuálny stav po tomto hlasovaní. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak ako ste povedali, presne. Presne tak. 

 Teraz tu máme, pani predsední čka, ešte posledné 

hlasovanie; "A" treba ešte rozhodnú ť. 

 Lebo C je vypustené, to ste rozhodli.  

 B má nový text. 

 A "A" sme nehlasovali. 

 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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 Čiže ideme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia v bode A. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Presne tak. 

 Čiže hlasujeme o bode A, berieme na vedomie petície.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme prijali aj časť A. 

 

 Čiže z tohto bodu sme uzavreli hlasovaním bod A a B v 

tom novom znení a tým sme uzatvorili rokovanie o bo de 

číslo 44.  

 

 Ďakujem ve ľmi pekne pánovi riadite ľovi aj za 

spracovanie tej časti materiálu, aj za tie zásady, ktoré 

sa tvoria, lebo tieto budeme ešte spolu prerokováva ť. 

Ďakujem pekne, pani kolegy ňa.  

 

 Ideme na tri body, ktoré sa týkajú dopravných 

projektov.  

 Prvým z nich je bod 45. 

 

BOD 45:  

Návrh na realizáciu projektu "Trolejbusová tra ť kone čná 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja najprv kratu čko ku všetkým trom projektom poviem, 

že sa týkajú Opera čného programu Bratislavský kraj, tej 

priority ktorá je zameraná na dopravu.  

 

 My ve ľa možností na získanie eurofondov nemáme, ale 

Opera čný program Bratislavský kraj nám to umož ňuje. Potom, 

ako nám padla vlastne možnos ť získa ť peniaze na 

preferenciu elektri čkovej dopravy na Ra čianskej radiále, 

pretože sa nevieme dosta ť na Hlavnú stanicu, h ľadali sme 

náhradné projekty, toto je jeden z nich. A je to pr ojekt 

kone čnej na Gaštanovej, ktorý bol cie ľom, je obnova 

existujúceho trak čného vedenia na uliciach Lovinskeho, 

Gaštanová, Hýrošova, Valašská s tým, že napojíme 

trolejbusy na výjazd na Mlynskú dolinu a umožníme 

zjazdnos ť trate zo smeru Hrobo ňova, kde sme teraz 

dokon čili novú tra ť trolejbusovej dopravy a zabezpe číme 

technické zhodnotenie tých tratí v tejto oblasti až  smerom 

ku Vojenskej nemocnici, ktorú riešime z iného proje ktu. 

 

 Navrhuje sa, aby sme prijali štandardné uznesenie,  

ktorým zastupite ľstvo dáva súhlas na predloženie žiadosti 

o nenávratný finan čný príspevok. Hovorí o spoluú časti, o 

financovate ľnosti projektu a jeho udržate ľnosti najmenej 

po dobu 5 rokov.  

 

 Takéto uznesenie, ten vzor sa bude opakova ť aj v tých 

ďalších bodoch, pretože toto je predpísané programov ým 

manuálom Opera čného programu Bratislavský kraj.  
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 Dovo ľujem si vás požiada ť o podporu.  

 V prípade, že budete ma ť otázky, pán hlavný dopravný 

inžinier je pripravený na ne odpoveda ť.  

 Prosím, otváram diskusiu. 

 Hlási sa pán poslanec Šov čík.  

 

 

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

 To čo navrhujú títo, nielen ten bod materiálu 45 ale 

aj nasledujúci 46 a 47, lebo to obsahovo súvisí, je  

správne a poslúži to k rozšíreniu trolejbusovej tra te v 

Bratislave z európskych pe ňazí.  

 

 Ale mám tam jednu otázku, pretože každý jeden z 

týchto projektov predstavuje 5 %-né spolufinancovan ie. Ke ď 

to zaokrúhlim prvý bod je to 15 000 €, druhý bod je  to 109 

000 € a tretí 8 000 €, zaokrúhlené na tisíc smerom hore. 

 

 Mám teda otázku, lebo toto nemáme zakomponované v 

rozpo čte na rok 2012, ako to budeme rieši ť?  

 Lebo toto si musíme uvedomi ť.  

 Samozrejme, že to správne riešenie, ale má to aj t ú 

súvislos ť, že musíme zaplati ť tých 5 %, toho spolu-

financovania.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

 Slovo má pán poslanec Borgu ľa. 
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Ing. Martin  B o r g u ľ a, poslanec MsZ:  

 Možno som mal najprv reagova ť faktickou poznámkou na 

pána Šov číka, lebo sa teraz pýtal na tisíce €. Som ve ľmi 

zvedavý ako bude hlasova ť pri Krá ľovej hore, kde bude 

odovzdáva ť milióny €. Možno vtedy si zodpovie otázku, že 

kde zobra ť tisíc €?  

 

 Ale ja ve ľmi teda podporujem tento projekt na území 

Starého Mesta, čo sa týka elektrifikácie, a teda obnovy 

elektrifikácie trolejbusového vedenia. A je tam zro vna 

požiadavka z Klubu dôchodcov na Gaštanovej ulici, 

staromestského klubu dôchodcov na Gaštanovej ulici,  ktorí 

nás dlhodobo žiadajú o rekonštrukciu zástavky pri i ch 

klube a konkrétne zastrešenie. Ja pevne verím a dúf am, že 

takáto drobnos ť sa pri finan čne relatívne náro čnom 

projekte tiež podarí zrealizova ť za spokojnos ť našich 

staromestských dôchodcov. Ďakujem 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: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja opakujem tak ako na 

mestskej rade otázku, že ako je to s financovaním 

vozidiel? A vlastne akú má pán hlavný inžinier, dop ravný 

inžinier stratégiu? 
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 Chápem, že sa chytáme každého €, ak je ho možné 

pokry ť z Európskej únie, ale tú tra ť budeme udržiava ť, 

financova ť aj nakupova ť vozidlá za svoje peniaze, tam nám 

ni č nepomôže. 

 

 A ja by som rád videl dlhodobejšiu predstavu o tom , 

nako ľko sa bude rozširova ť trakcia, povedzme aj 

trolejbusová, pretože cena tých vozidiel je rádovo odlišná 

od autobusov. Pri čom ekologický argument, ktorý dlhé roky 

platil pri dnešnej situácii, kedy už dnes máme vozi dlá 

skoro s nulovými emisiami, myslím plynové autobusy a 

onedlho budú elektroautobusy, ktoré budú pravdepodo bne 

budúcnos ťou mestských dopráv v mnohých mestách; iste aj v 

Bratislave. 

 Čiže, akú vidí budúcnos ť v nakupovaní a rozširovaní 

tohto druhu dopravy?  

 A akú budúcnos ť v tých novších technológiách? 

 

 

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. Na rozdiel od kolegu Borgu ľu ja teda 

preferujem rozširovanie tratí na celom území mesta nielen 

v Starom Meste. Ale musíme si uvedomi ť, že rozširovanie 

trolejových vedení nám spôsobuje predlžovanie jazdn ých 
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časov trolejbusov, a to znamená nároky na vozový par k. 

Takže toto budeme musie ť rieši ť, pretože po dostavbe tých 

tratí ich musíme používa ť. To je podmienka Európskej 

komisie.  

 A teda budeme musie ť v budúcnosti, ve ľmi krátkej 

budúcnosti rieši ť nákup nových trolejbusov. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že takáto požiadavka zaznela smerom k 

hlavnému dopravnému inžinierovi. Pán inžinier, pros ím, 

keby ste prišli k mikrofónu.  

 Ešte predtým faktická poznámka pána poslanca Borgu ľu.  

 

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

 Samozrejme, že podporujem akéko ľvek ekologické 

riešenie na území celého mesta. Čiže rozšírenie tratí 

kdeko ľvek v meste. Ale ke ďže som reprezentantom Starého 

Mesta, tak pán kolega Uhler som sa vyjadril v prvom  rade k 

rozšíreniu alebo teda obnove tratí, trolejbusového vedenia 

na území Starého Mesta, na upresnenie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán inžinier, poprosím o krátku reakciu, najmä k t ej 

stratégii rozvoja dopravy, nákup vozidiel tu padol ako 

otázka; prosím, keby ste reagovali. 
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Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 

 Ďakujem, pán primátor. Panie poslankyne, páni 

poslanci, dobrý ve čer. Skúsim v poradí, a ve ľmi rýchlo. 

 Pán Šov čík tých 5 % nebude v roku 2012 ale 2013.  

 Realizácia všetkých týchto 3 projektov sa predpokl adá 

v kalendárnom roku 2013.  

 

 Pán Borgu ľa, na zástavku na Gaštanovej. Zástavka 

nebude oprávnený náklad. Môžeme to zahrnú ť, ale Dopravný 

podnik bude musie ť túto zástavku rekonštruova ť z vlastných 

zdrojov. 

 

 Čo sa týka stratégie rozvoja elektrickej trakcie. 

Mestské zastupite ľstvo na májovom zastupite ľstve 

odsúhlasilo stratégiu rozvoja elektrickej trakcie, ktorá 

sa sú časne predminulý týžde ň odsúhlasila aj na BSK ako 

základný materiál na to, aby sme mohli rozvíja ť ešte v 

tomto finan čnom období v rámci Opera čného programu 

Bratislavský kraj. To sú tieto 3 projekty, a sú časne aj z 

Opera čného programu doprava. 

 

 Taktiež toto všetko pripravujeme, túto stratégiu, pre 

ďalšie finan čné programovacie obdobie 2014 - 2020, kde 

Brusel alebo Európska únia a Komisia je orientovaná  na 

rozvoj verejnej hromadnej dopravy v aglomeráciách a  v 

mestách.  

 

 Výhoda naša je práve v tom, že ak za čneme v tomto 

finan čnom období, budeme kontinuálne pokra čova ť aj v 
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ďalšom, pretože už máme zadefinovanú stratégiu. V ďaka aj 

mojim kolegom a Dopravnému podniku sme zistili, že mesto 

Bratislava v elektrickej trakcii skuto čne ni č nové a 

prevratné nechce. Existujú strategické materiály na  rozvoj 

trolejbusovej dopravy z roku 1983, ktoré sú doteraz  

platné. Existujú strategické materiály rozvoja elek tri č-

kových tratí z roku 92 a 93; taktiež doteraz sú pla tné.  

 

 Tieto materiály, ke ď sme vlastne našli a predostreli, 

to znamená stratégia bola prijatá aj zástupcami Eur ópskej 

komisie a poradcu JASPERS pre Ministerstvo dopravy,  čím v 

podstate na septembrovom zastupite ľstve si dovolíme 

predloži ť komplexný návrh projektových činností a 

realizácie do roku 2015 a do roku 2020.  

 

 K tomu sú časne, samozrejme, je aj väzba na vozidlové 

parky. Vozidlový park elektri čkových tratí pravdepodobne 

úspešne presadíme na Ministerstve dopravy a budeme sa 

uchádza ť o peniaze ešte v tomto finan čnom období, aby sme 

mohli nakúpi ť k Nosnému systému mestskej hromadnej dopravy 

v jej prvej časti, I. etapy čo je Bosákova - Šafárikovo 

námestie do konca 15. roka 20 ks nových ks elektri čiek s 

opciou ďalších 50 pre ďalšie finan čné obdobie.  

 

 Taktiež Brusel podporuje rozvoj elektrickej trakci e 

súčasnej aj v trolejbusovej doprave, čo je ve ľká podpora. 

Bohužia ľ, autobusy v ľubovo ľnej forme nie sú podporované 

ako oprávnený náklad pre verejnú hromadnú dopravu.    

 

 Ak chceme vlastne využíva ť nové autobusy s ich 

technológiami, musíme si ich hradi ť z vlastného.  
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 Čo je však ve ľmi dôležité podotknú ť.  

 Autobusy na plyn už sa nepreferujú, pretože taktie ž 

produkujú CO2. Jedine tie elektromobily a dúfam, že  do 

konca septembra budeme takí usilovní a úspešní, že by sme 

vám dovolili predloži ť aj úplne nové trate, ktoré by sme 

chceli v ďalšom finan čnom období strategicky realizova ť, 

kde by bola technológia elektromagnetickej indukcie  vo 

vozovkách, ktoré vlastne vozidlové parky mestských hromad-

ných dopráv nepotrebujú žiadnu trakciu.  

 To ľko k tomu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že tým ste reagovali možno aj na otázky, 

ktoré budú k ďalšiemu bodu. Tiež tam hovoríme o 

trolejbusovej trati. Čiže dali sme tie odpovede širšie. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Faktickou poznámkou na hlavného dopravného inžinie ra 

chce reagova ť pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Chcel by som poprosi ť, aby tento materiál bol predtým 

než príde na septembrové zastupite ľstvo, bol predložený aj 

do komisie územného a strategického plánovania a hl avne 

teda aby sme sa mohli pozrie ť práve na tú ekologickú časť 

tohto projektu, aby sme vedeli práve k tomu da ť nejaké 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že to je prirodzená požiadavka, aby to neb olo 

len v komisii finan čnej, dopravnej, ale aby to prišlo aj 

do vašej komisie. Sú to naozaj strategické materiál y. 

 

 Pán poslanec Budaj chce na hlavného dopravného 

inžiniera reagova ť. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán inžinier, za vysvetlenie. Predsa 

však aj pán poslanec Uhler smeroval k tomu, ko ľko budú 

sta ť trolejbusy na túto konkrétnu vec, ktorú sme teraz 

prejednávali. Aký po čet ich bude treba kúpi ť a ko ľko je 

približný náklad na takú priemernú mašinu toho trol ejbusu. 

Predsa len my sme laici, pre vás je to možno samozr ejmé. 

Vieme zhruba čo stojí autobus, ale trolejbusy, teda chcem 

si to potvrdi ť, či nám ich bude Brusel prepláca ť, ke ď 

hovoríte že tieto vozidlá preferuje?  

 Alebo sme schopní čerpa ť iba peniaze na trate? 

 

 Ak teda iba na trate, ko ľko treba ráta ť, že ke ď sa 

postaví tá tra ť, ko ľko vozidiel bude potrebných približne, 

a čo stojí v porovnaní s autobusom, trolejbus? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte raz pán hlavný dopravný inžinier; nech sa pá či. 
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Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier:  

 Rokujeme s Ministerstvom doprave práve o tejto 

podpore, ktorá vyšla z Bruselu. Jedno moderné vozid lo 

trolejbusu, ktoré je nízkopodlažné, v 100 %-nej plo che, 

stojí okolo 600 - 650 000 €. Je to vlastne cestné v ozidlo, 

ale pracuje, alebo funguje v prevádzke na princípe 

dráhového vozidla ako keby to bola elektri čka alebo 

železnica, také sú vlastne zákony. Ale z h ľadiska výroby 

nie je problém, pretože aj to sme vlastne zistili, že 

momentálne sú výrobcovia autobusov, ktorí vlastne v o 

veľkom a každý ve ľký výrobca vyrába autobusy, to znamená 

dôležitá je konštrukcia vozidla ako takého. A exist ujú 

nieko ľkí producenti výzbroje týchto vozidiel a vlastne z 

autobusu sa stáva trolejbus. To znamená, toto je, m áme 

vlastne zistené aj z prieskumu trhu, v ďaka Dopravnému 

podniku že dokážeme, ak nám Brusel odsúhlasí možnos ť 

nákupu trolejbusov, 80 ks trolejbusov by sme chceli  

nakúpi ť do 15. roka ešte z tohto finan čného obdobia. A 

taktiež chceme zafixova ť, aby sa ďalších 80 ks pre 

Bratislavu dalo nakúpi ť v ďalšom finan čnom období, čo má 

vplyv už na realizáciu nových trolejbusových tratí v tom 

ďalšom finan čnom období.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte priama odpove ď na vašu otázku, pán poslanec, že 

tento projekt Gaštanová neprináša potrebu žiadnych nových 

trolejbusov.  
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 Tren čianska áno, pretože sa predlžujú 207 a 209, čiže 

tam možno príde k potrebe.    

 

 Toto, o čom hovorí pán hlavný dopravný inžinier je 

snaha o modernizáciu. My máme problém, že trolejbus y len 

generalkujeme, to vydrží nejaký čas, vyžaduje to nejaké 

peniaze, ale nie je trvalé riešenie.  

 

 Nákup nových zariadení by samozrejme znamenal 

stabilizáciu vozového parku. O stave vozového parku  

rokovala myslím že ešte v minulom roku dopravná kom isia vo 

všetkých 3 segmentoch, autobusy, trolejbusy, elektr i čky, 

čiže my tie veci máme vydiskutované. Len vtedy by sm e 

nemali ani nádej na to, že by sme mohli získa ť európske 

peniaze.  

 

 Ke ď sa blížime k záveru finan čného obdobia štát 

zis ťuje, že z tých ve ľa pe ňazí, ktoré Slovensko dostalo, 

mnohé sa zdá že sa neminú. A h ľadajú sa projekty, ktoré sa 

reálne sa stihnú ť do 13 plus 2. To znamená, tak ako my 

riešime Starý most, h ľadajú sa ďalšie projekty, tie ktoré 

spomínal pán Ing. Schlosser a s ktorými prídeme v 

septembri sú tohto druhu. Snaha ekonomicky a efektí vne 

využi ť peniaze ktoré štát má k dispozícii a vie že ich 

neminie na dia ľnice a na iné projekty. A my máme ambíciu a 

šancu sa o ne uchádza ť. Ako uspejeme to vám povieme v 

septembri. Samozrejme, bez vášho rozhodnutia a bez 

rozhodnutia spoluú časti neuspejeme vôbec. Pretože bez toho 

nemôžeme ís ť vôbec do podania žiadostí o projekt. 

 

 Čiže my s každým návrhom prídeme sem.  
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 A ten dokument, ktorý spomínal pán hlavný dopravný   

inžinier by mal obsahova ť viacero návrhov. Bude na vašom 

posúdení, samozrejme na príslušných komisiách, čo z toho 

budú považova ť za také naliehavé, aby sme riešili. Čiže 

bude tam aj nákup nových vozidiel, nielen trakcia, 

rozširovanie trolejbusovej trakcie, pretože máme ša ncu 

získa ť tie nové vozidlá. Zatia ľ tie reakcie na našu 

požiadavku, že to chceme skúsi ť, sú pozitívne. To je 

dôležité. 

 Ale rozhodnutie padne v tomto zastupite ľstve v 

septembri.    

 Myslím, že môžeme ukon či ť diskusiu o bode 45.  

 Ďakujem pánovi hlavnému dopravnému inžinierovi za 

zodpovedanie otázok.  

 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 

materiálu. 

 

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 45. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal hlaso-

vania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 Bod 46. 
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BOD 46:  

Návrh na realizáciu projektu "Trolejbusová tra ť 

Tren čianska".  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Úvodné slovo k bodu 46 bude ve ľmi krátke, mechanizmus 

je rovnaký Opera čný program Bratislavský kraj. Cie ľom je 

pred ĺži ť trolejbusovú tra ť na Tren čianskej ulici až ku 

križovatke s Bajkalskou a zlepši ť obslužnos ť pre 

obyvate ľov Tren čianskej ulice a miestnej časti Ružova 

dolina. To je zmysel toho čo navrhujeme. Mechanizmus je 

podobný ako v tom predošlom projekte. 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu číslo 46.  

 Ke ďže sa nikto neprihlásil, konštatujem, že môžem da ť 

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 materiáli. 

 

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 ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri hlasovalo za, nikto proti, traja sa 

zdržali. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Bod číslo 47 je trošku inak zameraný. 

 

 

BOD 47:  

Návrh na realizáciu projektu "Vybudovanie prestupne j 

integrovanej zástavky  MHD na Radlinského ulici"  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Opä ť sa uchádzame o peniaze z Opera čného programu 

Bratislavský kraj a má to by ť vybudovanie prestupnej 

integrovanej zástavky MHD na Radlinského ulici, kde  by sme 

vlastne z viacerých zastávok urobili jednu zástavku  trochu 

iného typu než sme zvyknutí, obmedzili by sme tým p riestor 

pre automobilovú dopravu a posilnili by sme prestup nos ť 

tohto územia vybudovaním takejto modernej zástavky.  

 To ľko krátke úvodné slovo k bodu číslo 47.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu; nech sa pá či. 

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Podporujem tento návrh lebo naozaj  

na d ĺžke trate asi 300 metrov je nieko ľko zastávok, či už 

autobusových alebo elektri čkových, ktoré je dobré  

zjednoti ť na jedno územie. Týmto sa však pred Da ňovým 

úradom Bratislava I zvýši po čet chodcov, čo bude ma ť za 

následok, a pán dopravný inžinier to už avizoval na  

dopravnej komisii uzavretie komunikácie Radlinskej v časti 
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od Vazovovej po Fazu ľovú, a následne presmerovanie dopravy 

práve cez Fazu ľovú ulicu, tranzitnej dopravy cez Fazu ľovú 

ulicu. 

 

 A ja na toto chcem upozorni ť, že toto je pre 

obyvate ľov Fazu ľovej neprijate ľné. Ulica, ktorá susedí so 

školským dvorom, ktorá je 3 metre  široká, aby tadi aľ 

smerovala tranzitná doprava, jednoducho nonsens, a to je 

fantasmagória ve ľmi ťažká. Čiže ur čite podporujem zástavku 

viedenského typu, ale žiadam, aby sa rozmýš ľalo nad iným 

riešením ako presunú ť tranzitnú dopravu na Fazu ľovú ulicu. 

Iné riešenie je napríklad sprejazdni ť celú Vazovovú ulicu 

aj v časti, kde dneska je iba elektri čková tra ť. Možno to 

je pre vás riešenie, ale ur čite nie urobi ť z 3 metre 

širokej Fazu ľovej ulice tranzitnú komunikáciu. Ďakujem 

veľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší prihlásený je pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja myslím, že pán hlavný inžinier sa 

zahryzol naozaj do veci, ktorá je na mieste, ktorá je 

akútna, ale vyžaduje si pod ľa mojej mienky riešenie 

širších súvislostí dopravy, pretože ide o radiálu s merom 

na Pezinok, ktorá je strategická radiála. Nedá sa v  

podstate obís ť. Nikto sa nevie iná č dosta ť cez tú časť 
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mesta. Vieme za tie roky, ako sa šachovalo s Mýtnou  

ulicou, že sa doprava presunula na Vazovovu. Teraz by 

napríklad Vazovova predpokladám bola naplno využíva ná aj 

tá časť tých vozidiel, ktorá sa odštiepila a išla spodom. 

Tak by bola tla čená bu ď na tú Fazu ľovú alebo na Vazovovu 

ulicu. 

 

 Obávam sa naozaj, že sú to práve najnevhodnejšie 

ulice. Pritom nechcem spochybni ť myšlienku tejto 

strategickej zástavky, len apelujem na to, aby sa 

premyslelo celé odklonenie dopravy napríklad, povie m to 

nahlas hoci je to ve ľmi improvizované, ale akýmsi spôsobom 

by bolo potrebné pusti ť potom tie vozidlá radšej k hlavne 

stanici odtia ľ dole a cez centrálne trhovisko na Ra ču, než 

sa pokúša ť ich vtesna ť, celý ten prúd vozidiel, najmä v 

špi čkách, na tieto ulice silne za ťažené školami, de ťmi a 

bytovou výstavbou. 

 Odporú čam ešte premyslie ť a da ť to do širších súvis-

lostí.  

 

 

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 ako predseda dopravnej  

komisie; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán primátor, vy ste zriadili komisiu pre 

verejnú dopravu a tie pripomienky, ktoré tu odzneli  od 
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pána Budaja, Borgu ľu sú, samozrejme na mieste, treba 

vymyslie ť skuto čne kvalitné riešenie. To, čo je tu 

navrhované je z vä čšej časti v poriadku, treba to možno 

dopracova ť. 

 

 Ja si preto myslím, že tento materiál by mal by ť 

predložený aj tej komisii pre verejnú dopravu, pret o by 

som navrhol len doplnenie uznesenia, bod C, ktorý b y znel, 

že žiadame primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

návrh riešenia integrovanej zástavky MHD na Radlins kého 

ulici predložil komisii pre verejnú dopravu. 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. To môžem 

akceptova ť autoremedúrou, pretože nie je potrebné, aby sme 

zbyto čne o tom hlasovali.  

 Mne sa ten váš návrh pá či, naozaj za čína budúci 

mesiac pracova ť takáto komisia.  

 Čiže potom sa bude možné oprie ť aj o názor ľudí, 

odborníkov, ktorí sa z poh ľadu verejnosti zaujímajú o 

verejnú dopravu. Takže ten  návrh, ktorý ste predlo žili, 

je pre m ňa akceptovate ľný. 

 

 Konštatujem, že sa už nikto nehlási a chcem ešte v  

rámci diskusie požiada ť pána Ing. Schlossera, keby 

zareagoval na tie odborné pripomienky, ktoré tu pos lanci 

predniesli, pretože je to téma ku ktorej sa treba 

vyjadri ť.  

 Pán inžinier, máte slovo. 
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Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 

 Ďakujem. Áno, je pravdou, že v Bratislave ideme robi ť 

nový typ zástavky. Ako bolo spomenuté, ide o vieden ský typ 

zástavky, to znamená jazdný pruh ved ľa elektri čkovej dráhy 

bude zvýšený do úrovne chodníka, v celej d ĺžke. A týmto 

spôsobom budú ma ť vlastne cestujúci verejnou hromadnou 

dopravou menší problém nástupu na zástavke, ktorá j e ďalej 

na Radlinského, smerom na Ra čianske mýto, napríklad, alebo 

aj v opa čnom smere, kde vlastne z vozovky nastupujú na 35 

cm výšku na prvý schodík na dopravné prostriedky 

elektri čkovej dopravy.  

 

 Cie ľom bolo jednozna čne spoji ť všetky 4 zástavky, 

ktoré máme na Vazovovej, na Radlinského, na Bazovej  

autobusovú, elektri čkovú a takisto na Floriánskom námestí 

do jednej hrany obojsmernej. 

 Pravdou je, že variantne sme riešili tento problém . 

 Pravdou je taktiež, že sme široké územie vlastne 

posudzovali od Ra čianskeho mýta až po Kollárovo námestie, 

kde sme vlastne mali zahrnuté všetky svetelné riade né  

križovatky. 

 

 A variant, ktorý sa odporu čil aj Dopravným 

inšpektorátom je ten, že po čas výstavby samozrejme tejto 

zástavky budeme musie ť preorganizova ť dopravu tak, aby 

išla po Fazu ľovej smerom do centra mesta, pretože v rámci 

širokého dopravného prieskumu sme zistili, že práve  tento 

smer sa využíva na Špitálsku ako cie ľ, z radiály 

Račianskej ako takej. 
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 Dôležité však je si uvedomi ť, že v sú časnosti máme 

tam tú ľavú odbo čku, je svetelne riadená a v predra ďovacom 

priestore sa vmestia 3 vozidlá. Čiže vôbec ani v 

súčasnosti to nie je kapacitné. Uvidíme ako po čas 3-

mesačnej výstavby sa dopravné prúdy budú správa ť.  

 

 A teraz tie variantné riešenia máme nachystané tak , 

že po realizácii tejto zástavky spustíme automobilo vú 

dopravu cez túto viedenskú zástavku. To  znamená, j e to 

nejaký 60 metrový dlhý spoma ľovací prah pre automobilovú 

dopravu. A akonáhle tam bude elektri čka, vozidlá budú 

musie ť stá ť pred týmto prahom. 

 

 Problém, ktorý je, totiž Floriánske námestie ako 

svetelne riadenú križovatku pravdepodobne chceme vy pnúť. 

Bude právo to, že vozidlá sa nám budú v tomto prípa de z  

oboch strán taktiež predlžova ť až na Radlinského pred 

Štátnu nemocnicu. Uvidíme, ako to bude vlastne fung ova ť, 

preto sme pripravení na tej variant, ktorý spomínal  pán 

Borgu ľa, že ak dôjde k tomu a doprava si ur čite nájde ako 

voda svoju najkratšiu cestu, potom by sme pristúpil i na 

uzatvorenie tej Radlinského ulice.  

 

 Čiže, prvý variant je ten, že spustíme aj, ako 

nazývate tranzitnú dopravu.  

 Pravdou však je, že na Radlinského ulici tým že sm e v 

centre mesta, všetko je to len zdrojová doprava a n ie 

tranzitná. Tranzitná je už až na radiále po Ra čianskom 

mýte. 
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 Máme komplexne simulovanú dopravu dopravným modelo m.   

 A to čo sme tu spomínali, našej Mýtnej ulici, ktorá 

je jednosmerná chýba odpove ď v opa čnom smere. A uvidíme, 

ako sa to bude vlastne správa ť. Pretože Radlinského od 

Račianského mýta je v skuto čnosti viac-menej jednosmerná, 

pretože máme len ľavé odbo čenie z Karadži čovej; pardon 

Karadži čova ďalšia ulica; no, Legionárskej. Ľavé odbo čenie 

z Radlinského kde nám prieskum ukázal, že v špi čkovej 

hodine odtia ľ odbo čuje dve, tri vozidlá, maximálne. Čiže 

Radlinská v tomto smere nie je využívaná. 

 

 Autá, ktoré si skracujú pred ĺžením Mýtnej po 

Vazovovej dole, slu čkou popred da ňový úrad stoja, áno, a 

vytvára sa tam zápcha a kolóna na ľavé odbo čenie v rannej 

dopravnej špi čke.  

 

 Ak si viete predstavi ť tento priestor, tá Fazu ľová 

ako taká mala problém len v tom, že bude jednosmern á v 

celom úseku, to znamená od Floriánskeho námestia v 

súčasnosti sa dostanete k DELL-u  zospodu. Takto by st e sa 

dostali len z vrchu.  

 

 Výhoda je, že neriadenou križovatkou, to znamená 

nebudete musie ť stá ť na červenom signály. Môžete ís ť 

doprava na Radlinského alebo priamo cez Floriánske 

námestie, popred Americké námestia, do Špitálskej. 

Uvidíme, po čas výstavby ako sa doprava bude správa ť.  

  

 A tieto variantné riešenia máme komplet nachystané , 

ktorý bude najvýhodnejší variant, ten spustíme.  
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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 chcú reagova ť dvaja poslanci. Pán 

poslanec Borgu ľa.  

 

 

Ing. Martin  Borgu ľa, poslanec MsZ:  

 Pán hlavný dopravný inžinier, mne až mráz ide po 

chrbte, ke ď o tomto rozprávate. A 3 metre široká ulica a 

bezprostredne susediaca za školským dvorom Vazovova , tu 

riskujete životy. Ako mne sa pá čia tie vaše teoretické 

úvahy o ktorých rozprávate, ale tuto vážne riskujet e 

životy deti čiek, ktoré nedajbože prelezie cez plot a rovno 

ská če autu pod kolesá. Na 3 metre širokej ulici, ktorá 

nikdy nebola stavená na to, aby tadia ľ chodila  tranzitná 

doprava. Tam je plot, cesta, vchod do domu. Má to 3  metre 

šírku. Neviem či ste tam niekedy v živote boli. Ke ď nie, 

cho ďte sa tam pozrie ť, prosím vás pekne. Ďakujem.  

 

 Ke ď toto vy schválite, tak ja ako zástupca tých 

obyvate ľov sa po Fazu ľovej budem bá ť prejs ť, lebo takú 

bitku tam dostanem, že no zbohom rodina.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Pán poslanec Šov čík, faktická. 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 
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 No, ja pevne dúfam a verím, že do tých svojich 

dopravných úvah ste napo čítali aj výjazdy z podzemných 

garáží, tých nových domov ktoré sa tam stavajú medz i 

Radlinského a Mýtnou, pretože tí majú výjazd z tej 

podzemnej garáže priamo skoro v tej križovatke 

elektri čkovej. A na druhej strane, na Mýtnej, že to neviem 

ako ráno budú ľudia vychádza ť z tých podzemných garáží,  

Keď tam  stoja autá až po Ra čianske mýto.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy    

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

MUDr. Oliver  O s u s k ý ,  

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, pravda je že 

Fazuľová ako tranzitná ulica, je pomerne avantgardná ide a. 

Zase musím kvôli poriadku poveda ť, že ten plot tej 

Vazovovej školy, teda školského dvora s takou zaned banou 

atletickou dráhou a tým, že sa tam hrajú detí, nie je 

objektom preliezania.  

 

 To znamená, toto by som za problém nepovažoval, 

pretože predpokladám že do základnej školy chodia d eti, 

ktoré zhruba vedia, že pada ť pod autá nie je to pravé a 

ešte k tomu prelieza ť meter sedemdesiat vysoký plot. 

 

 Ale druhá vec je, že tá časť tej Fazu ľovej skuto čne  

nie je ve ľmi široká a tie chodníky tiež nie sú nadmerné. 
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Takže ako nejaké krízové riešenie cez Fazu ľovú by som si 

to vedel predstavi ť a prekážkou, ešte raz hovorím, nebol 

by ten školský dvor, lebo to je dos ť ve ľká dramatizácia, 

ale samotný ten fakt je dos ť napínavý. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja skôr otázkou, že to znamená vybudovanie 

tej zbernej, zberného nástupištia pre elektri čky, že 

elektri čková zástavka na Ra čianskeho už nebude musie ť by ť, 

tá ktorá ide smerom z mesta? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tá, ktorá ide smerom na Ra ču, pán poslanec.  

 Pred kinom Obzor tá bude zrušená.  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Nie pred kinom Obzor, na Ra čianskom.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na Ra čianskom, to je ďaleko. To už tak ďaleko nie.   

 Na Ra čianskom musí by ť zástavka.  
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 Ale tá čo tam brzdí, lebo tam autá stoja preto, že 

prichádzajú z Vazovovej, odbo čujú do ľava a ľudia čakajú na 

elektri čku, ke ď príde elektri čka, zastane. Tak aby mohli 

nastúpi ť, musia zastavi ť. Celá Vaz-ka zastane.  

 

 To isté sa  stane, ke ď budeme robi ť tú zástavku, že 

Fazuľovú necháme tak chce pán poslanec Borgu ľa, budú stá ť 

pred da ňovým úradom, to pravé odbo čenie. Ale tam tvrdí pán 

inžinier, že to nie sú tranzi ťáci, kto tam bude 

tranzitova ť? To je človek, ktorý ide niekam do mesta. Ve ď 

keď príde dole cez Vazovovu a príde na Radlinského pre d  

Daňový úrad, tak odtia ľ sa hádam nepustí hore na stanicu? 

 

 Pre čo by to robil, ve ď tam sa môže dosta ť priamo z 

Mýtnej a odbo čí pekne doprava. To znamená, ten ide niekde 

na Chemicko-technologickú fakultu, niekde tam kde t eda 

chce zaparkova ť a ís ť tam pracova ť. 

 

 Takto si to predstavuje, teda komisia, ktorá okolo  

dopravného inžiniera, ktorá s tým pracovala. Takže doladi ť 

to s tou Fazu ľovou ja považujem za vážnu vec, lebo poznám 

tú ulicu.  

 Zazneli tu na ňu dva rôzne názory, ale šírkové 

usporiadanie tej ulice je také aké je. Je také aké je, 

proste nie je to vhodné na tranzitnú dopravu. Čiže možno 

to riešenie, že pôjdu po Vazovovej a budú stá ť tak ako 

dnes stoja do ľava na Radlinského, budú stá ť doprava. A tak 

si po čkajú. Však akože vozidlá po čkajú a prednos ť majú 

ľudia, ktorí budú nastupova ť. 

 Pán poslanec Borgu ľa, faktická. 
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Ing. Martin  B o r g u ľ a, poslanec MsZ:  

 Pán primátor, mám to š ťastie alebo neš ťastie, že z 

Račianskej každý de ň k Justi čnému palácu presne túto trasu 

chodievam. Mnohokrát čakám pri da ňovom úrade kým ľudia 

vystúpia alebo nastúpia do elektri čky. Nikdy tam problém 

nebol. Nikdy som nezažil, že bolo nie čo zapchaté až po 

Vazovovu, alebo že stalo na Vazovovej. Na Vazovovej  sa 

stáva preto, lebo mami čky, ktoré idú vyzdvihova ť deti čky 

zo školy na Vazovovu si tam postavia svoje autá, da jú 4 

blinkre, idú dnu, idú von. Preto sa stáva na Vazovo vej. 

 

 A prepá čte, nie som teoreticky odborník ako pán 

dopravný inžinier, nerozlišujem medzi tranzitnou a 

trolejovou dopravou, ale myslím že cez Fazu ľovú, ke ď sa 

chcem z Ra če dosta ť do centra, tak je to jediný spôsob. A 

podľa pána hlavného dopravného inžiniera to bude len ce z 

Fazuľovú, a kam do centra? K Justi čnému palácu, k 

Univerzite Komenského, k Ministerstvu práce a sociá lnych 

vecí a rodiny, proste ku kvantu inštitúcií, škôl a neviem 

k čomu všetkému. Však to je obrovské množstvo ľudí, ktoré 

tadia ľ prechádza. Z Ra če jediný spôsob cez Fazu ľovú. To je 

nonsens. (gong) To jednoducho nemôže fungova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nikto nepovedal, že to bude cez Fazu ľovú. Bolo 

povedané, že to môže by ť tak ako dnes po Radlinského, pred 

daňovým úradom po čká sa na tej zástavke kým ľudia 

vystúpia, spomalene prejdeš cez tú dlhú zástavku, d lhú 60 
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metrov, zídeš dole a pokra čuješ tam kam chceš ís ť, aj k 

Justi čnému palácu. Bez problémov. Pretože aj dnes tam aut á 

chodia, aj dnes tam musia stá ť, lebo tam stojí elektri čka, 

sú tam svetlá, odbo čenie do ľava, všetko tam funguje. Len 

tam nebudú zavádza ť tie zástavky, ktoré sú tam rozhádzané, 

bude len jedna zástavka. Ako to bude fungova ť, to 

samozrejme všetko uvidíme.      

 Pán poslanec Šov čík má faktickú; ešte pani poslanky ňa 

Augustini č. 

 

 

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

 No, my máme dôvernú znalos ť tohto územia, pretože ja 

tam bývam. A analogicky príbeh je ten, že tí čo idú po 

Mýtnej do mesta si to skracujú cez Povraznícku na 

Žilinskú, pretože sa im nechce stá ť v tom zástupe áut 

smerom do mesta. Čiže my to tam zažívame denno-denne, to 

sú skúseností praktické, zo života. My nehovoríme n ejaké 

virtuálne veci. Takže preto tu na to upozor ňujeme a celá 

táto diskusia má aj presah na ten ďalší bod, o ktorom 

budeme hovori ť, že možno práve preto je táto oblas ť mesta 

oblas ť, ktorá potrebuje nejakú integrovanú stratégiu, 

pretože sa nám vy ľudňuje práve z týchto dopravných 

problémov, ktoré sú tam. 

 

 Čiže ja by som naozaj, pán primátor, asi v tejto 

súvislosti povedal, že celá táto oblas ť potrebuje nejakú 

novú koncepciu dopravnú aj s oh ľadom na tú vehementnú 

výstavbu, ktorá ide na mieste bývalej tabakovej tov árne 

medzi Radlinského a Mýtnou ulicou, lebo sa nám tam za 

chví ľku nas ťahuje dos ť ve ľa nových ľudí, ktorí tam všetci 
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budú chcie ť prís ť a odís ť, predovšetkým ráno a ve čer. A 

ešte je tam obrovská tranzitná doprava. (gong) Pros te to 

treba uchopi ť ako celok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čo sa týka vystúpení, ešte máme prihlásenú pani 

poslanky ňu Augustini č; nech sa pá či.   

 

 

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

 Ďakujem. Ja len krátko. Ke ď idete dole po Vazovovej a 

odbočujete vlastne doprava; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Katka, musíte nahlas, lebo vás nerozumejú. 

 

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

 Po čujete ma? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Áno, teraz vás po čujeme. 

 

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

 A idete dole po Vazovovej, odbo čujete doprava na 

Floriánske námestie, tak vlastne vystupujú ľudia z 

elektri čky, kedy vystupujú do trasy a je tam ešte prechod. 
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To znamená, že 60 metrový úsek, ktorý bude tam zást avka, 

bude vyvýšený, môže tej situácii len pomôc ť. Nikto 

nepovedal že to uzatvoríme na dlho. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak. Takto to vidím aj ja. 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja chcem iba upozorni ť, že 11 minút, 

chýba do deviatej, kedy kon číme. Takže tie príspevky 

troška skráti ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Práve sa stalo, lebo toto bol posledný príspevok, 

takže uzatváram možnos ť sa prihlási ť. Pán inžinier, už 

nebudeme reagova ť vzh ľadom na ekonómiu času. Dáme priestor 

pre poslancov, aby rozhodli. 

 Čiže dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii bol predložený pozme ňujúci návrh 

pána poslanca Uhlera v bode C. 

 Chcem sa iba spýta ť, či; 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Osvojil som si ho autoremedúrou, čiže ho prosím 

odovzdajte pani Kramplovej, aby ho dala do uzneseni a. 

Predpokladám, že uznesenie bude schválené. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Čiže bod C je vlastne doplnený v rámci autoremedúry,  

a preto budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

písomne predložené, s doplneným bodom C. 

 

 

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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme prijali aj uznesenie k bodu 47 . 

 Ďakujem pekne pánovi hlavnému dopravnému inžinierovi .  

 Bod číslo 48. 

 

 

BOD 48:  

Výsledky socio-ekonomickej analýzy hlavného mesta p re 

výber mestských oblastí pre projekt: "Integrované 

stratégie rozvoja mestských oblastí"  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, my sme tu 

spolo čne schválili to, že sa budeme uchádza ť o finan čné 

prostriedky na to, aby sme spracovali tzv. socio-

ekonomickú analýzu, ktorá je nutnou podmienkou na 

uchádzanie sa o finan čné prostriedky z Opera čného programu 

Bratislavský kraj na projekty integrovaných stratég ií 

rozvoja mestských oblastí.  

 

 Zložitos ť toho, aby sme dali dokopy takúto analýzu 

spo číva v tom, že údaje ktoré bolo treba da ť k dispozícii 

sa nemohli týka ť mestskej časti, ale menšej časti ako je 

mestská časť. To znamená len jej vybranej zložky. V Starom 

Meste napríklad to okolie Blumentálskeho kostola, t áto 

zóna bola vybraná ako problematická. V Petržalke to  bol 

Modrý dom a Kop čianska. V spolo čnom projekt Vrakune a 

Podunajských Biskupíc to bola oblas ť Pentagónu. Čiže nie  

celá mestská časť. Za toto zohna ť štatistické údaje, 

poviem vám, že to bola nesmierne náro čná práca.  

 

 Chcem po ďakova ť všetkým zástupcom mestských častí, 

ktorí sa podie ľali na tom, že takéto údaje nám pomohli da ť 

dokopy.  

 

 A firma, ktorú sme vysú ťažili nám spracovala analýzu, 

ktorej plné znenie máte k dispozícii prostredníctvo m 

internetovej stránky. Ale vyplynulo z toho, že ke ď sa 

porovnali tie kritériá s odbornou metodikou a s odb orným 

postupom, tak vzišiel z toho návrh uznesenia, ktorý  
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považujem za k ľúčový. A bol by som ve ľmi rád, keby sme ho 

dnes dokázali schváli ť. A je to návrh, aby sme odporu čili 

6 mestských častí na to, aby sa mohli uchádza ť. S tým, že 

reálne vieme že 4 maximálne 5 bude financované. To hovorím 

s plnou vážnos ťou, aby potom niekto nemal pocit, že sme 

niekoho dobehli. 

 

 Šes ť dávame preto, že sa môže stá ť, že z tých prvých 

štyroch povedzme bude niektorý vylú čený ministerstvom 

kvôli tomu, že nesplnil ďalšie kritériá, ktoré sa v tejto 

analýze neposudzovali, ale obsahuje ich programový manuál 

na základe ktorého sa budú predklada ť projekty. 

 

 Ak sa toto stane v zmysle nášho uznesenia nastupuj e 

ďalší v poradí, povedzme Ra ča alebo Devínska, a bude 

predklada ť svoje projekty, pretože dostane na to možnos ť, 

keďže ten žiadate ľ nad ňou nebol úspešný.  

 

 Čiže berieme to ako poradie, tak ako je to tu 

schválené. A neznamená to, že všetkých 6 môže predk lada ť, 

všetkých 6 bude pripravova ť. Predklada ť budú tí, ktorí sa 

zmestia do finan čného limitu. A na základe toho, či budú 

úspešní alebo nie, dostanú potom priestor tí, ktorí  sú na 

mieste 5. a 6.  

 

 Takto to, prosím, interpretujeme, lebo iná č sa to 

nedá interpretova ť. Ale to vaše rozhodnutie je ve ľmi 

dôležité, pretože je podkladom na to, aby sme sa vô bec 

mohli uchádza ť o peniaze, ktorých je zhruba 9 miliónov € a 

ktoré by mohli pomôc ť štyrom, možno piatim mestským 

častiam, pretože najmenej je možné získa ť 1,7 krát 5 to je 
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zhruba 9. Ale sú také, ktoré sú ve ľké, ktoré budú musie ť 

získa ť viac. Takže či štyri alebo pä ť to ukáže vlastne 

priebeh spracovania a podané projekty na ministerst vo. 

 

 Pre nás je teraz dôležité, že navrhujeme zobra ť na 

vedomie výsledky analýzy a rozhodnú ť o tom, že 

potvrdzujeme poradie, ktoré z tej analýzy vyšlo, pr etože 

sa opiera o objektívne kritériá stanovené manuálom 

príslušného programu, o ktorý sa uchádzame. 

 To ľko z mojej strany návrh. 

 Otváram diskusiu a vidím v nej troch prihlásených.  

 Pán poslanec Šov čík ako prvý. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, k tomuto 

3 veci. Som rád, že ste akceptovali môj návrh uznes enia, 

aby mestské zastupite ľstvo nielen zobralo na vedomie 

výsledky tej socio-ekonomickej analýzy, ale aby sme  to 

boli my, ktorí rozhodneme, ktoré tie mestské oblast i 

schva ľujeme.  

 

 Neviem, pod ľa môjho názoru to nie je celkom jasné z 

toho uznesenia B, že proste oni sú v poradí od 1 do  6, že 

keď jedna z tých prvých štyroch vypadne, že nasleduje 

ďalšia. Neviem, či to tam treba precizova ť, ale my to asi 

všetci tak vnímame. A preto to hovorím nahlas, aby to bolo 

jasné, že takto vnímame. 

 

 Tá analýza ukázala, že mohol by som sa teši ť, že 

mestská časť Staré Mesto bola úspešná nato ľko, že je na 3. 
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mieste, ale to je samozrejme vec, ktorá má neteší, že aj 

mestská časť Staré Mesto má takú mestskú oblas ť, ktorá 

potrebuje integrovanú stratégiu. Pred chví ľou sme tu 

hovorili dos ť ve ľa a o tejto oblasti, čiže ona má svoje 

problémy. A preto som rád, keby sa realizovali tie 

čiastkové projekty, ktoré v tejto oblasti sú ve ľmi 

zaujímavé, aj napríklad  revitalizácia tej Základne j školy 

na Vazovovej, ktorá je odzadu tej Fazu ľovej ulice. 

 

 Čo chcem ale k tomu poveda ť; že to, že sa nám to 

podarilo bolo to, že naozaj mestská časť Bratislava - 

Staré Mesto ve ľmi, ve ľmi pomáhala firme, ktorá vyšla 

ví ťazne z toho výberového konania. A pri tejto chvíli 

chcem poveda ť, že bol ve ľký problém, že to výberové 

konanie prebiehalo tak dlho a že ví ťazná firma sa vybrala 

tak neskoro, lebo tým pádom sme museli naozaj vyvin úť 

enormné úsilie, aby sme zhromaždili tie podklady. L ebo 

často krát podklady, ktoré boli potrebné pre tú mest skú 

oblas ť nie sú štatisticky vykazované, pretože sa vykazujú  

na okres a nie na konkrétne ulice alebo na tú konkr étnu 

oblas ť.    

 

 Čiže toto by malo by ť také pou čenie do budúcnosti, že 

aby sme nerobili potom veci s vyplazeným jazykom na  

poslednú chví ľu, lebo často krát to potom ide na úkor 

kvality tých podkladov, ktoré potrebujeme, aby sme boli aj 

úspešní. Pretože zmyslom celej hry je nielen to, ab y sa tá 

oblas ť obnovila a zrevitalizovala, ale aby tá obnova a 

revitalizácia ur čila takú dlhodobú udržate ľnos ť toho čo 

tam vytvoríme. Čiže nielen to, aby sme my tam nie čo 

opravili, zrenovovali, vylepšili.  
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 Napríklad my ideme na opravu vnútroblokov, ale pro ste 

aj tie ďalšie čiastkové projekty, aby napomohli tomu, aby 

tá komunita tam za čala v tej oblasti fungova ť, aby mala 

štruktúry, ktoré umožnia takú dlhodobú udržate ľnos ť tej 

kvality života. To je vlastne zmyslom celej hry.  

 

 

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 Krištofi čová. 

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Samozrejme, ďakujem pekne. Samozrejme, že m ňa neteší, 

že Petržalka sa umiestnila na prvom mieste, pretože  

kritériá pri výbere tej integrovanej stratégie rozv oja 

mestských oblastí boli ako vysoká, úrady nezamestna nosti, 

nízke vzdelanie, kriminalita. A ja myslím, že tieto  

ukazovatele sú v tomto materiáli popísané. 

 

 V každom prípade na druhej strane som rada, že sa 

dostane Petržalka a hlavne teda Kop čany do tohto 

Opera čného programu Bratislavský kraj pre roky 2007 - 201 3 

a táto oblas ť sa zrevitalizuje. Mali by to by ť bytové domy 

na Kop čanoch, bytový dom Čapajevova, možno Základná škola 

Prokofievova, komunitné centrum LUDUS. Petržalka si  to 

zaslúži, a práve táto oblas ť si to zaslúži, lebo je to 

troši čku takým čiernym bodom na pôde Petržalky. 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 ve ľmi pekne. 

 Slovo má pán poslanec Borgu ľa.      

 

 

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

 Na jednej strane ma ve ľmi mrzí, že po Pentagóne, 

Kopčianskej je najhoršia oblas ť, ktorá potrebuje pomoc, 

oblas ť Blumentálu, pomaly v absolútnom centre mesta; to 

len tak žartovne. Lebo myslím si, že v socio-ekonom ickej 

analýze táto oblas ť vyšla práve preto takto, že ľudia, 

ktorí sa venovali príprave projektu, ktorí konzulto vali s 

vyšším územným celkom, ktorí naozaj strávili dlhé h odiny 

nad tým, aby pripravili kvalitný projekt, urobili s voju 

robotu dobré. A preto Staré Mesto má šancu získa ť peniaze 

z eurofondov, za čo sa im chcem verejne po ďakova ť; pán 

prednosta Šov čík.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Ďakujem pekne za vaše vystúpenie, pán poslanec. 

 Posledný prihlásený je 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 sa rád spýtal, aký je teraz ďalší 

postup, čo sa týka termínov? Tam boli nejaké posuny, ako 
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majú mestské časti ďalej v tejto veci postupova ť, kedy sú 

tam nejaké predpoklady definitívneho rozhodnutia, a by sme 

teda boli na to všetko pripravení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ja som navštívil pána ministra 

Jahnátka, pretože ministerstvo na mesiac prerušilo možnosť 

podáva ť projekty v rámci tejto výzvy, ktorá bola avizovaná  

že bude do 30. 6. Čiže naše rozhodnutie by bolo ve ľmi 

tesne pred ukon čením. 

 

 Požiadal som ho, aby bolo možné podáva ť tie projekty 

v priebehu letných mesiacov. Zatia ľ to rozhodnutie nie je, 

je len prerušené; myslím teraz tá možnos ť podáva ť. Čiže 

keď bude obnovená možnos ť poda ť, predpokladá sa že do 

konca augusta bude možné podáva ť projekty. Ja vyzvem na 

základe tohto uznesenie tie štyri mestské časti prvé, a 

vyzvem aj tie dve ďalšie, aby do zálohy pripravili svoje 

projekty, pretože mám avízo, že povedzme Nové Mesto  bude 

musie ť poda ť taký ve ľký projekt, ktorý sa možno do tej 

zostavy nezmestí, pretože na jednu hlavu musí by ť to a to; 

nechcem vás s tým teraz za ťažova ť.  

 

 Čiže bude to výzva z našej strany ako z mesta na 

základe schváleného uznesenia v zastupite ľstve; prosím, 

konajte v termíne do. My si to ešte upresníme s 

ministerstvom, kedy bude ten didline, dokedy bude t reba 

predloži ť tie stratégie a dokedy bude treba predloži ť 

príslušné projekty, ktoré z nich vyplývajú. Čiže dostanete 
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od nás na základe dnešného rozhodnutia podklad na v aše 

konanie. 

 Pán poslanec Pilinský, faktická. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja by som poprosil, nako ľko teda máme tam aj 

projekty, ktoré sú na mestských pozemkoch, budeme ž iada ť o 

ich zverenie, tak poprosím o nejakú promtnejšiu, ne jaký 

zrýchlenejší proces ako býva obvykle. Tak ako to je  pri 

ostatných mestských častiach, kedy sa jedná o európske 

peniaze, tak myslím si že to je štandard, že to ide  

zrýchlenejší proces.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ur čite áno, budeme to robi ť samozrejme v septembri. 

Ak by sme videli, že horia termíny a nedá sa to ina k 

stihnú ť, snažili by sme sa zvola ť koncom augusta 

mimoriadne zastupite ľstvo. Ak by sme videli, že je nutné 

pre získanie pe ňazí rozhodnutie, ktoré by sa týkalo 

pozemkov, išli by sme touto cestou. Zatia ľ to takto 

stanovené nemáme. 

 Prosím, uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu 48. 

 Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

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 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Je 21 h, ale prosím ešte 49. 

 

 

 

BOD 49:  

Návrh dodatku č. 1 Zria ďovacej listiny zariadenia pre 

seniorov Gerium a dodatku č. 1 Zria ďovacej listiny 

zariadenia pre seniorov Domov Pri kríži.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu bez úvodného slova. 

 Nikto sa do nej neprihlásil.  

 Pani predsední čka; ešte stále je 21,00. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom materiáli. 
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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 49. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Po čas hlasovania vám poviem ako riešia v Izraelskom 

parlamente prijatie rozpo čtu, lebo v ústave majú napísané, 

že musí by ť prijaté do 31. 12. do 12,00 h. Ke ďže sa 

nevedia dohodnú ť, tak tesne pred dvanástou odhlasujú, že 

je stále dvanás ť hodín. Príjmu rozpo čet niekedy nad ránom 

prvého, a stále dodržali ústavu a všetko. Takže to len tak 

na obveselenie. 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Chcem sa opýta ť, či si myslíte že; nie, bod 51 nám 

zostal z dnešného programu, a je otázka: Teraz aleb o 

zajtra? 

 Čiže to je presne to, kam smerujem, prosím, chcem da ť 

o tom hlasova ť, lebo máme dohodnuté že do 21,00.  

 

 

BOD 50:  

Informácia o realizácii "Programu výstavby bytov v 

Bratislave  

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pýtam sa, kto je za prerokovanie bodu 51 ešte dnes ? 
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 Je to posledný bod o ktorom budeme rokova ť.  

 A všetko ostatné, ten program, tak ako sme ho 

naplánovali pokra čuje zajtra závere čným ú čtom, a podobne. 

 

 Čiže procedurálny návrh z mojej strany, prerokova ť 

ešte teraz bod 51. 

 

 Čiže pýtam sa, prosím, kto je za; prosím vás k ľud.  

 Je to posledný bod programu. Viem, že nám zoberie 

nejaký čas, ale sú tu aj zástupcovia investora, pokia ľ 

budete ma ť záujem sa na nich obráti ť. My povieme, čo máme 

k tomu pripravené. 

 

 Prosím, bod 51, kto je za to, aby sme to prerokova li 

ešte dnes? 

 Prezentujte sa a hlasujte.  

 

 Vyriešme to takto jednoducho, lebo ke ď nebude vô ľa, 

dáme to zajtra, ale ak je z vašej strany záujem rok ova ť, 

my sme na to pripravení, a uzavreli by sme tým dneš ný 

program. Naozaj sme vzorne dnes pracovali, pretože sme 

veľa bodov stihli za relatívne krátky čas. 

 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Konštatujem, že je tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťjeden z nich hlasovalo za, sedem proti, piati 

sa zdržali, dvaja nehlasovali.  

 

 Odsúhlasili sme, že otvoríme rokovanie o bode 51. 
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BOD 51:  

Informácia o aktuálnom právnom stave 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 

 Ako prvá bude vystupova ť v úvodnom slove pani 

riadite ľka magistrátu. Potom vystúpim ja a potom dáme 

priestor pre vás. Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ide o informa čný materiál týkajúci sa 

zámeru stavby Predstani čný priestor hlavnej stanice v 

Bratislave. V uvedenom materiáli popisujeme skutkov ý stav, 

to znamená uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmlu ve v 

decembri roku 2010 so spolo čnos ťou Transprojekt, ktorá 

bola schválená aj v mestskom zastupite ľstve. V materiáli 

sa potom uvádzajú detailne povinností, ktoré vyplýv ajú tak 

pre hlavné mesto ako aj pre spolo čnos ť Transprojekt.  

 

 V zásade v predloženej zmluve o uzavretí budúcej 

zmluvy sa riešili veci týkajúce sa budúcnosti. Avša k 

nemyslelo sa na úpravu práv k dotknutým pozemkom po čas 

doby výstavby. A túto otázku bude potrebné rieši ť potom 

ešte v septembrovom mestskom zastupite ľstve. Tak po 

právnej a faktickej stránke je dôležité dotiahnu ť túto 

otázku do konca. To znamená upravi ť to nejakým zmluvným 
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vz ťahom, zabezpe či ť odovzdanie pozemkov do faktickej moci 

žiadate ľa a poskytnú ť potrebnú sú činnos ť. 

 To ľko na úvod z mojej strany. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené dámy a páni, ja k tomu pridám poh ľad z mojej 

strany.  

 Projekt, o ktorom rozprávame a priestor o ktorom v ás  

informujeme je predmetom diskusií v našom meste už zhruba 

10 rokov. 10 rokov sa pripravuje projekt revitalizá cie 

alebo rekonštrukcie Predstani čného námestia, ktorý je 

spojený s tým, že by sa obnovil historický vzh ľad budovy 

Hlavnej stanice s tým, že by sa strhla tá prístavba .  

 

 Celá stanica by sa fakticky preniesla do podzemia,  

ktoré by využilo starú budovu a priestor pod zemou na 

novopomenovanom Námestí Franza Liszta, ktoré by tvo rilo 

námestie najmä v okolí historickej stanice. A ten ďalší 

priestor by bol využitý aj na komer čné aktivity, ktoré by 

znamenali, že za nie čo to treba urobi ť. To znamená tie 

komer čné aktivity smerujú k výstavbe obchodného centra, 

hotelového centra alebo hotelu a administratívnych 

priestorov s tým, že z h ľadiska verejnej dopravy v tomto 

priestore by v budúcnosti situácia vyzerala tak, že  

elektri čka ktorá dnes prichádza do tej pravej strany z 

priestoru Predstani čného námestia by pred Ministerstvom 

financií sa za čala zabára ť popod zem. Prešla by 

mimoúrov ňovo popod Šancovú ulicu. A pod zemou by prišla do 

priestoru Predstani čného námestia, oto čka by bola niekde 
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tam, ako je v strede do parkovisko. Proste to najbl ižšie k 

tomu, k tej stanici. V podzemí by ste vystúpili, vo šli 

suchou nohou do priestoru stanice a mohli zabezpe či ť 

vlastne riešenie svojich dopravných problémov smero m k 

železni čnej doprave.  

 

 Ve ľmi zjednodušene popisujem projekt, ktorého verejné 

predstavenie sme tu mali zhruba pred mesiacom. V te jto 

miestnosti sme predstavovali verejnosti projekt 

Predstani čného námestia v tom stave, v akom dnes je. Ten 

projekt má vydané územné rozhodnutie, ktoré investo r 

získaval nieko ľko rokov, pretože vo či tomu vystupovali 

aktivisti. Aj dnes budete po čuť názor pani Trubíniovej, 

pokia ľ jej udelíte slovo, ktorí namietali, že tá 

investícia príliš za ťaží priestor, at ď., at ď. 

 

 Ale je pravda, že získal projekt platné územné 

rozhodnutie. Získal ho v polovici roku 2010. A je p ravda, 

že poslanci mestského zastupite ľstva v roku 2006 rozhodli 

o tom, že chcú uzatvori ť zmluvu o budúcej zmluve s 

investorom tohto projektu. A preda ť mu ten priestor s tým, 

že vlastníkom sa stane až vtedy, ke ď skolauduje tú 

verejnoprospešnú časť, teda toho projektu. To znamená, že 

postaví tú elektri čku.  

 

 A za to, že nám postaví verejnoprospešnú stavbu, t eda 

podzemné riešenie elektri čkovej dopravy, má možnos ť sta ť 

sa vlastníkom projektu a na tom pozemku postavi ť potom aj 

ďalšie objekty, ktoré som spomínal, že má by ť obchodné 

centrum a ďalšie administratívne či hotelové priestory.     
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 Takúto zmluvu schválilo, alebo resp. takýto zámer 

schválilo zastupite ľstvo v roku 2006. Zmluva o tom bola 

podpísaná 20. decembra 2010; de ň predtým ako sa skon čilo 

funk čné obdobie bývalému pánovi primátorovi.  

 

 A v tej zmluve z nášho poh ľadu ako keby nedopatrením 

alebo možno nepresnos ťou sa neriešilo čo sa má sta ť do  

kolaudácie. Normálne sa robia zmluvy o nájme a zmlu va o 

budúcej zmluve. To znamená odovzdám priestor na výs tavbu a 

keď skon čí výstavba, skolauduje sa, tak potom ten budúci 

nadobúdate ľ to získa. Nám chýba ten prvý krok. My nevieme 

celkom presne čo s tým urobi ť. A z toho vyplýva isté 

váhanie mesta, ke ď sme dostali žiados ť od investora, 

odovzdajte nám pozemok. Čo, mám ho zobra ť do ruky a 

poveda ť? Tu je preberací protokol, nech sa pá či.  

 

 Nevedeli sme si s tým technicky poradi ť, pretože sme 

tu, prosím, spísali veci, ktoré súvisia s tou inves tíciou.    

Je tam požiadavka investora na to, aby mohol využív ať 

zaujatie verejného priestranstva za minimálne penia ze, 

lebo kúpil pozemok pod ľa tej zmluvy za 1 000,- €/m2. 

Porovnajte si to s tými znaleckými posudkami, ktoré  tu 

teraz riešime. To znamená tá cena, ktorú nám má zap lati ť 

za ten pozemok je pomerne vysoká. On nám ju bude do dáva ť 

vecným plnením, tou elektri čkou. A má tam záväzok, že 

pokia ľ by elektri čka stala viac než 23 miliónov €, tak on 

bude znáša ť tie náklady na postavenie tej elektri čky. Lebo 

to sa nevie celkom odhadnú ť, ke ď sa vstúpi do podzemia v 

Predstani čnom priestore na Ký čerského alebo pred 

Ministerstvom financií, tak tam môžu by ť problémy, ktoré 

dnes ťažko odhadova ť.   
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 My sme pôvodne mysleli, že prídeme dnes na 

zastupite ľstvo už s návrhom na vaše rozhodnutie. Že by ste 

povedali, áno, súhlasíme, môžme prenaja ť, môžme zauja ť 

verejné priestranstvo za takých a za takých podmien ok. 

Neboli sme to schopní, lebo je ten priestor zložitý . 

 

 Tu sme do tohto materiálu spísali všetko čo platí, čo 

je v tom priestore platné. A tak trošku sa pýtame v ás, ako 

ďalej pokra čova ť? 

 

 My sme rozhodnutí, že v septembri prídeme s návrho m 

na príslušné nájomné zmluvy, výpoži čky alebo nejaký iný 

spôsob riešenia toho priestoru, aby ste vecne rozho dli, že 

umožníme investorovi pokra čova ť v príprave na získanie 

stavebného povolenia. (gong) 

 To ľko z mojej strany doplnenie toho, čo pani 

riadite ľka povedala skôr technicky, ja to vnímam v takom 

širšom kontexte. 

 

 A teraz dávam priestor pre vás.  

 Ten priestor otváram pán poslanec Drozd, ako prvý 

prihlásený do diskusie. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, škoda, že tento 

bod nebol presunutý niekde na za čiatok dnešného rokovania, 

ako to navrhoval kolega Borgu ľa, lebo na konci dnešného 

dňa sme už aj trochu unavení a možno myslíme viacej n a 

futbal alebo iné radovánky.  
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 Ale, aby som sa vrátil naspä ť. Naozaj tento bod si 

zaslúži vä čší priestor; aj ke ď som rád, že tu tá 

informácia je. 

 

 Ja si myslím, že aj z tejto informácie by mal vzís ť 

aj návrh uznesenia, na čom sme sa dohodli aj na porade 

predsedov klubov. A pani predsední čka klubu KDH 

pris ľúbila, že tento návrh prednesie s tým, že aby sme 

využili dva mesiace leta, aby sme sa posunuli ďalej, aby 

sme trošku tebe, pán primátor, rozviazali ruky pri 

komunikácii s investorom. Aby naozaj na základe toh o že už 

keď je územné rozhodnutie na svete, aj v územnom konan í 

muselo preukáza ť súhlasy majite ľa pozemkov k tomuto 

investi čnému zámeru. 

 

 Čiže ja si myslím, že dá sa oprie ť o tieto predbežné 

súhlasy a mali by sme prija ť uznesenie, ktorým by sme 

posunuli ďalej, aby sa toto územie dalo revitalizova ť. 

Ďakujem pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalší prihlásený je pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Z tých informácií, ktoré sme dostali spísané v tom  

materiáli mi vyplýva, že táto problematike je ve ľmi 

komplikovaná. Stretáva sa tu obrovská štátna inštit úcia 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

254  

Železnice Slovenskej republiky s mestom a súkromným  

investorom. Dneska ten súkromný investor je tak ďaleko že, 

a tak má nohu vloženú do tohto územia, že bez neho si 

myslím toto územie nemôžme revitalizova ť.  

 

 Ja sa nechcem prihovára ť za to, aby sme pomáhali 

dneska súkromnému investorovi, ktorý pre m ňa, ktorý v 

spolupráci s bývalým primátorom urobil pár pofidérn ych 

krokov, ako napríklad pán primátor ste povedali, v 

posledný de ň svojho konca, svojho volebného obdobia, 

podpísaný nejaký dodatok k zmluve alebo novú zmluvu , čo sa 

mi zdá teda vysoko neštandardné. 

 

 Napriek týmto skuto čnostiam ja si myslím, že musíme 

my dneska by ť nápomocní súkromnému investorovi v prípade 

že má úprimný záujem revitalizova ť toto územie. Toto 

územie je dneska hanbou celej Bratislavy, ak nie ce lého 

Slovenska. A zahrani ční turisti, ľudia ktorí prichádzajú 

pracova ť do Bratislavy, domáci turisti ktorí prichádzajú 

na Hlavnú stanicu, sú konfrontovaní s jednou nekult úrou, 

ktorá pod ľa mňa nemá obdobu v celej Európe. My s 

Predstani čným námestím, od dneska Námestím Franza Liszta 

musíme urobi ť, to je ako môj cie ľ ako nominanta za Staré 

Mesto, musíme urobi ť maximum pre to, aby sa s týmto 

námestím nie čo urobilo. 

 

 Preto ja vyzývam vedenie mesta, vyzývam kolegov 

poslancov ale aj investora, aby sme si sadli a 

konštruktívne našli spôsob ako s týmto priestorom p ohnúť 

ďalej tak, aby v krátkej dobe sa za čalo pracova ť na jeho 

výraznom skultúrnení. 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 pekne.      

 Pani poslanky ňa Tvrdá má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. My podporujeme tento projekt  

a v záujme toho, aby sa realizácia za čala čo najskôr, 

dávam doplnenie uznesenia v tomto znení:  

 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy žiada: 

 1) primátora o aktívny prístup v naplnení 

investi čného zámeru stavby Predstani čný priestor Hlavnej 

stanice Železnice Slovenskej republiky v Bratislave  v 

zmysle prílohy č. 4 predloženého materiálu. 

 Termín: mestské zastupite ľstvo september 2012. 

 

 2) primátora o informáciu vykonaných krokov v dane j 

veci na každom mestskom zastupite ľstve.  

 Termín: priebežne. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Slovo nám pán poslanec Budaj.     
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja som si vychutnal tú prezentáciu, ktorá bola v 

tejto sále. A chcem len stru čne zhrnú ť, toto je takýto 

projekt: Developer chce zriadi ť ve ľké obchodné centrum a 

chce na to využi ť námestie pred Hlavnou železni čnou 

stanicou. Sem mu budú vozi ť dotovaní cestujúci, štát mu 

bude vozi ť zákazníkov. O takúto výhodu má samozrejme všade 

vo svete, ľudia ktorí stavajú podobné stavby, teda 

zariadenia, obchodné centrá, každý má záujem. A aj 

skuto čne developer odškodnil štátne dráhy, štátnu 

železnicu istými plneniami, ktoré im za túto výhodu , že 

pred ich železni čnou stanicou bude stava ť obchodné centrum 

dáva. Čiže slovenské železnice nie čo dostali. 

 

 Lenže celý projekt má jednu Achilovu pätu, že proj ekt 

z toho obchodného centra si vyžaduje jednu ve ľmi ve ľkú 

investíciu na vyvolané investície. Tou vyvolanou 

investíciou je prekládka našej mestskej elektri čky. Túto 

prekládku mu bude plati ť, kto iný, dojná krava Bratislava 

a bratislavský magistrát. Takto to bolo nastavené, do 

tejto situácie vstúpil aj nový primátor. A myslím, že jej 

rozumie presne rovnako.  

 

 My máme odovzda ť developerovi zadarmo naše pozemky, 

aby si on odstránil prekážku, ktorá je mu hlavnou 

prekážkou na vybudovanie ve ľkého obchodného centra, aby 

zasunul našu elektri čku, ktorá k ľudne môže na ďalej, ešte 

100 rokov chodi ť po povrchu tak ako chodí, aby ju dostal 

do podzemia, a tieto vyvolané náklady zaplatíme my.  Toto 

je pravda o tom projekte. 
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 A to, že sa dostal tak ďaleko je vysved čením 

nehospodárneho nakladania s majetkom v minulých rok och. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Faktickou na vás chce reagova ť, resp. dvaja poslanci, 

pán poslanec Pilinský. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ja by som sa rád spýtal, či už chodí elektri čka po 

tom pol roku na Hlavnú stanicu? A ak nie, pre čo? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nechodí, pretože Dráhový úrad, ktorým je Bratislav ský 

samosprávny kraj nám zakázal, aby sme prevádzkovali  

elektri čku, pretože pri rýchlosti 5 km/hod. na ktorú bola 

dovtedy obmedzená, hrozilo nebezpe čenstvo ktoré mohlo 

znamenať zranenie osôb. Čiže považovali dráhu za takú 

nebezpe čnú, že zatvorili prevádzku na nej. A tento stav 

trvá. My neopravujeme tra ť aj preto že nemáme peniaze, ale 

aj preto že sa chystá projekt, ktorý má tú elektri čku 

dosta ť do inej polohy. A bolo by nehospodárne da ť do toho 

projektu, do tej opravy 5, 6 miliónov €, jednoducho  by to 

nebolo hospodárne. Najmenšie náklady boli vypo čítané asi 
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na jeden a pol na takú bežnú sanáciu trate, ktorá b y 

znamenala zase len 5 kilometrovú rýchlos ť a žiadne trvalé 

riešenie.  

 Faktická poznámka pán poslanec Borgu ľa na pred-

re čníka, ktorým bol pán poslanec Budaj. 

 

 

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

 Pán poslanec Budaj, vy ste nám tu ve ľmi kvetnato 

ozrejmili, ako sa nakladalo s majetkom, aké to bolo  

netransparentné. To bolo v minulom volebnom období.  Mrzí 

ma, že ste to neustrážili. Ja viem, že ste sa snaži li, a 

to teraz ako  neberte, prosím vás pekne v zlom čo som 

práve povedal.  

 Ale chcem sa opýta ť, aké je riešenie toho problému?  

 Aké je riešenie, aby som sa nemusel hanbi ť ako pes, 

keď mi príde kamoš z Košíc do Bratislavy a vystúpi na 

bratislavskej hlavnej stanici.  

 

 Lebo ja si naozaj myslím, takisto ako to navrhla a j 

pani poslanky ňa Tvrdá, že jediný spôsob je iba pokra čova ť 

v tej ceste, ktorú to bývalé vedenie za čalo. A to 

trojdohoda: Železnice, súkromný investor a mesto, a  

nejakým spôsobom tento projekt dotiahnu ť v záujme 

Bratislav čanov a v záujme toho, aby sme sa nemuseli 

hanbi 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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 Posledný prihlásený zo strany poslancov, pán posla nec 

Muránsky. 

 Neprihlásil si sa, pán poslanec (Budaj). 

 Ja by som ti rád dal slovo, ale prosím dajte na 

faktickú poznámku slovo pánovi poslancovi Budajovi,  ktorý 

bude reagova ť na faktické poznámky na jeho adresu. Pán 

poslanec Budaj, len musíš stla či ť faktickú. A už máš 

mikrofón, dobre, nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, ve ď všetci si 

uvedomujeme, že nejakým spôsobom sa bude pokra čova ť. Ale 

práve za to som si myslel, aj vy pán Borgu ľa že navrhujete 

zmenu termínu, aby sa táto vec rozdiskutovala naoza j 

vecne. A hlavne potom, ke ď príde k takýmto rozhovorom, aby 

to mesto nebolo ošklbané. Aby ten developer nám pov edal, 

čo nám vlastne ponúka, lebo my prekládku nepotrebuje me. Tú 

potrebuje on. Na tej križovatke nebude zjednodušená  

doprava. To môže, myslím ešte stále je tu pán hlavn ý 

dopravný inžinier potvrdi ť, pretože tam musí by ť prechod 

pre chodcov.  

 

 Jednoducho takúto náro čnú investíciu mesto, ktoré 

dnes nemá peniaze ani na opravu trate toho kúsku na  Hlavnú 

stanicu, nepotrebuje odovzda ť zadarmo všetky pozemky 

developerovi len za to, aby on si poriešil prekládk u našej 

elektri čky tak, aby mu neprekážala vo výstavbe.  

 Toto som potreboval vyslovi ť tak nahlas a jednozna čne 

za to, že táto doba ke ď sa ošklbávalo mesto by mala by ť za 

nami a ke ď ešte žneme nejaké dôsledky (gong) tak sa musíme 
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stara ť o minimalizáciu škôd. A nie odbi ť to takto 

napochytre, ale naozaj si to zváži ť. Ešte stále máme páku 

na toho developera, a to je v zmluve ktorú on potre buje na 

stavebné povolenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Tento materiál sa volá: Informácia o aktuálnom 

právnom stave. Ja by som skôr prijal informáciu o t om, aký 

je postoj tohto mesta k tomuto projektu. Pretože na ozaj v 

dnešnej dobe asi za čať od bodu nula, nie je možné. A tento 

materiál mi dal viacej otázok ako odpovedí, pretože  pre 

mňa to nie je len riešenie Predstani čného námestia, 

budúceho Námestia Franza Liszta, Hlavnej stanice. P re m ňa 

je to vôbec riešenie celého tohto územia v čítane tej 

elektri čky. 

 

 Pod ľa informácií vieme, že investor má v tejto chvíli 

len platné územné rozhodnutie. Ale nepožiadal ani o  

stavebné povolenie na stavebnom úrade, ani na 

špecializovanom stavebnom úrade pre akúko ľvek líniovú 

stavbu.  

 

 Takže ja by som naozaj, pán primátor, o čakával, že na 

tom ďalšom zastupite ľstve si zadefinujeme postoj tohto 

mesta k tomuto projektu vôbec, lebo od toho sa to v šetko 
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bude ďalej odvíja ť, či do toho ideme, ktoré podmienky sú 

nadefinované, ktoré podmienky ešte musíme doplni ť, pretože 

našou úlohou je nejakým spôsobom sa vysporiada ť s týmto 

územím. A naozaj môžem potvrdi ť názor pána poslanca 

Borgu ľu, že Hlavná stanica v hlavnom meste Slovenskej 

republiky je jedna žumpa. Iná č to neviem nazva ť. 

 

 

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 Muránsky. 

 

 

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

 Chcel by som iba poveda ť, že možno by bolo naozaj 

veľmi vhodné aby, neviem či to mám dáva ť ako uznesenie, 

ale aby vlastne ke ď sa vybuduje naozaj ten podjazd tej 

elektri čky, aby naozaj túto stavbu skontroloval nejaký 

nezávislý stavebný odborník. Tým, že vlastne my to robíme 

ako barter, aby naozaj tam neboli zanedbané niektor é 

stavebné náležitostí. To je vlastne jedna poznámka.  

 

 Druhá; by som chcel vyjadri ť taký môj jemný 

optimizmus s tým, že naozaj je s týmto územím už na čase 

pohnú ť, pretože tak ako to dneska funguje, naozaj už 

začíname cíti ť viacerí, že to nie je vhodné hlavného mesta 

Slovenskej republiky.  

 A preto naozaj som za to, aby sme pokra čovali v tomto 

a prijali nejaké kroky, ktoré by naozaj smerovali k  

zlepšeniu tohto územia.  
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 Takisto som sa zú častnil na tom verejnom prerokovaní 

tohto Predstani čného námestia. A aj napriek tomu že boli 

tam vý čitky smerom k investorovi, k nie celkom úplne 

preh ľadnej tej štúdii ako by toto malo vyzera ť, tak stále 

si myslím, že je to cesta ktorou by sme sa mali poh núť a 

kam by sme, a toto územie by naozaj mohlo by ť peknou 

vstupnou bránou Bratislavy. 

 Čiže áno, podporujem, ale treba naozaj sa pozrie ť aj 

na tie zvyšné povedzme že v úvodzovkách "detaily", aby sme 

naozaj nekúpili ma čku vo vreci. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Pán Muránsky, ke ďže sme spolu v jednom výbore, len 

vám chcem pripomenú ť, že sa tam vyrúbu teraz desiatky až 

stovky stromov, že to nie je pekná vstupná brána ni e za 

to, že sa nepredierate s kuframi cez obrovské obcho dné 

centrum ale za to, že Železnice absolútne zanedbali  svoju 

stanicu.  

 To, čo tam opravovali, dávno morálne aj technicky je 

nedostato čné.  

 A že proste štát sa nestaral o túto vstupnú bránu.  

Obchodné centrum, to nijako nesúvisí s tým, či my budeme 

mať peknú alebo nepeknú vstupnú bránu.  
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 Ako som povedal, niekto sa chytil toho nápadu. 

Problém je, že nie čo venuje aj Železniciam, len mesto je 

proste jednozna čný darca, ktorý rozdáva a ktorý nedostane 

od, aspo ň zatia ľ to tak vyzerá, ni č iné len príde o 

lukratívne pozemky, príde o stromy, príde o športov iská a 

iné veci, ktoré tam sú. Keby to územie bolo pekne 

dokon čené, verte mi, že by ho cudzinci, a stanica by bola  

modernizovaná, že by ho cudzinci považovali za pekn ú bránu 

do Bratislavy. 

 

 

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 na faktickú. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nedá mi než plne podpori ť kolegu 

Budaja. My si skuto čne musíme uvedomi ť, že železni čná 

stanica je vecou Železníc Slovenskej republiky. A a k je 

hanbou, tak je hanbou Železníc Slovenskej republiky . Ke ď 

človek ide vlakom na Trnavu tak je nadšený, aké krás ne 

dlhé a pestované "repíže" pribudli v meste čkách a na 

dedinách. To iste nebolo celkom zadarmo, a je to v 

poriadku, a má to tak by ť. 

 

 Ak ale Železnice Slovenskej republiky sú v meste k de 

sídlia, kde majú riadite ľstvo, majú takúto stanicu, tak 
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presta ňme neustále nosi ť kríže všetkých tých, čo na to 

nosenie svojho kríža kašlú.  

 

 Takže, ako vyzerá stanica, samozrejme že vyzerá ta k 

ako mnoho veci, ktoré nie sú staromestské, ale sú n a našom 

území, tak vyzerajú možno nie dobré a my sme tí prv í na 

rane. Ale ozaj sa zamyslíme nad tým pri finan čnej situácii 

mesta, či máme nies ť kríže za inštitúcie, ktoré sú ur čené 

na nosenie svojho kríža.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík faktická na pána poslanca 

Muránskeho. 

 

 

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

 Ja len chcem zareagova ť, že všade po Slovensku 

Železnice Slovenskej republiky idú cestou, že revit alizujú 

železni čné stanice. Napríklad teraz aktuálne v Košiciach 

cestou PPP projektov, pretože Slovenská republika, a teda 

Železnice asi na to nemajú peniaze. Ale, bohužia ľ, toto my 

v Bratislave, možno práve preto, že máme tu sple ť tých 

záväzkov, toto nie je cesta pre Bratislavu. Ve ď my to 

musíme najprv rozplies ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Reaguje pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ja by som chcel teda reagova ť na faktické poznámky 

tým, že pán poslanec Osuský; áno, je pravda teda, ž e o tú 

Hlavnú stanicu a o tú budovu by sa mali stara ť práve 

Železnice Slovenskej republiky. Na druhej strane Že leznice 

Slovenskej republiky majú už dekádu rokov podpísanú  zmluvu 

o práve na tomto území, ktoré by mal revitalizova ť tento 

investor. Čiže niet divu, že sa nehrnuli do toho, aby 

revitalizovali práve túto budovu, pokia ľ už mali 

zabezpe čené, že to bude robi ť niekto iný za nich. To je 

jedna vec. 

 

 A druhá vec, že pokia ľ viem, a pokia ľ som videl v 

tých štúdiách a v tých vizualizáciach, tak naozaj t í 

návštevníci sa nebudú trepa ť s kuframi práve cez obchodné 

centrum, že je tam práve vybudovaný ten príjazd, sú  tam 

takisto pripravené (gong) autobusy, taxikové spojen ie. 

Čiže naozaj toto si myslím, že vý čitka ktorá naozaj nebola 

mierená správnym smerom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu faktickú 

poznámku. 

 Máme prihlásených dvoch zástupcov verejnosti k tom uto 

programu: pani Ľ. Trubíniová a pani K. Šimon či čová. 
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 Chcem sa vás opýta ť, či súhlasíte s tým, aby dostali 

priestor v našej rozprave k bodu 51. 

 Prosím, kto súhlasí, nech zdvihne ruku; nech sa pá či. 

 Tak vidím málo rúk.  

 Ideme hlasova ť elektronicky. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tom; kto súhla sí 

dá za, kto má iný názor, samozrejme, že ho prejaví,  ale 

neviem to celkom spo číta ť, lebo bolo vás málo, ktorí 

hlasovali za.  

 Hlasujeme o vystúpení pani Trubíniovej a pani 

Šimonči čovej.  

 (Poznámka.) 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prepá čte, mám prihlásené dve zástupkyne verejnosti a 

beriem to s plnou vážnos ťou. 

 

 Čiže prosím, keby ste sa vyjadrili. Vidím, že ten 

názor je kladný. 

 

 Takže prosím pani Trubíniovú ako prvú, keby 

pristúpila k mikrofónu a má priestor na 3-minútové 

vystúpenie. Myslím, že tie pravidlá sú známe.  

 

 Nech sa pá či, pani Trubíniová, tu máte priestor na 

vystúpenie.   

 Dvadsa ťštyri prítomných. 

 Sedemnás ť hlasovalo za, čiže sme odsúhlasili 

vystúpenie.  

 Nech sa pá či.  
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OBČIANKA: Ľubica  T r u b í n i o v á  

 Ďakujem pekne. Dobrý ve čer. Aktivity tejto 

investorskej spolo čnosti už roky frustrujú verejnos ť 

Bratislavy, ktorá sa zaujíma o osud svojho mesta. A  to 

boli doteraz iba malé projekty. Nechcem vidie ť, čo by sa 

stalo, keby sa spustil tento mega projekt.  

 

 Verejná prezentácia spolo čnosti IPR Slovakia zhruba 

pred mesiacom, bola v podstate len čerešní čkou na torte. 

Absolvovala som doslova desiatky rôznych verejných 

prerokovaní, ale s plnou vážnos ťou a bez akýchko ľvek 

emócií teraz prehlasujem, že takú doslova úbohú 

prezentáciu, a to aj po stránke obsahovej, fakticke j, aj 

po stránke formálnej som skuto čne ešte nezažila. Bolo to 

trápne, bolo to nedôstojné. Bol to výsmech nielen 

verejnosti, ale v prvom rade zástupcom mesta. 

 

 Za 3 minúty nemám dos ť času, aby som tu predniesla 

relevantné argumenty. Ale chcem využi ť tento čas, aby tu 

na tejto pôde s plnou vážnos ťou zaznelo to čo chcem 

poveda ť hlavne pre budúcnos ť, aby nikto nemohol poveda ť že 

o tom nevedel. A som ve ľmi rada, že je tu prítomný aj 

investor samotný.  

 

 Investorská spolo čnos ť IPR je pre m ňa a mnohých 

ďalších ob čanov nedôveryhodná. Spôsobuje mestu vážne 

problémy a ignoruje verejný záujem. Som presved čená, že 

toto sa nezmení ani v budúcnosti. A preto v mene tý ch 

obyvate ľov, ktorí majú oprávnené obavy z tohto mega 

projektu žiadam, aby mesto v prípade tejto investíc ie 
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postupovalo s absolútnou prioritou verejného záujmu  a s 

najvyššou opatrnos ťou. A som presved čená, že verejnos ť 

postup mesta to bude ve ľmi dôsledne sledova ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vystúpenie pani Trubíniovej. 

 Slovo má pani Katarína Šimon či čová; nech sa vám pá či, 

pani Katka.  

 

 

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

 Dobrý ve čer prajem vám všetkým. Dovo ľte mi poznámku, 

je to ve ľmi nevhodný čas na tak dôležitú diskusiu ako je 

tento priestor a čo s ním ďalej. Ke ďže sme predpokladali 

zajtra a že sa tu zú častní viac ob čanov, ktorí by sa k 

tomu mohli vyjadri ť, tak ja len stru čne. Len si dovolím 

upozorni ť na fakty, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe 

materiálu, bodu číslo 51. 

 

 Investor má do 31. 12. 2016 odovzda ť skolaudované 

budovy v prospech mesta v hodnote 23 miliónov €. Pá n 

primátor, vy ste povedali, rekonštrukcia elektri čky 5 - 6 

miliónov €. My mu tu dávame 23 miliónov €. Ja vám t uto 

garantujem, že do 31. 12. 2016 nebudú skolaudované tie 

budovy. To, čo hovorila pani Trubíniová, neviem či to 

niektorí po čúvali, ale my to poznáme.  

 

 Len si zoberte prípad tej oby čajnej sklenenej kocky 

na Hodžovom námestí, medzi Tatra centrom a hotelom Fórum, 
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3 prie čky, zopár st ĺpikov a stavia to rok. Viete si 

predstavi ť, že komplikovaný, ani nevieme aký, lebo sám 

ešte možno nevie čo tam bude chcie ť postavi ť napriek 

územnému rozhodnutiu, lebo to nevedel ani prezentov ať tuto 

v tejto sále, pán primátor potvrdí.   

 

 Tak len stavebné povolenie kým dostane, minimálne 

rok, tak po čítajte bude ma ť 3 roky na to. Plus si k tomu 

pripo čítajte ešte, že v rámci celej tej prestavby toho 

priestoru má povinnos ť prekládky sietí na Štefánikovej, na 

Hodžovom námestí, na Námestí Slobody, neviem Štefa-

novi čovej, na Šancovej, toto k tomu, naraz bude rozkopan é 

celé mesto. Príde 31. december 2016 budovy nebudú 

skolaudované, čo potom, pán primátor?  

 Budeme predlžova ť, pardon, budete predlžova ť zmluvu a 

budete stále čaka ť, že dostaneme v tej hodnote 23 miliónov 

€ nie čo, čo mal odovzda ť do tohto termínu? 

 

 Ja si dovolím upozorni ť na to, že toto je; prípad 

Astorka je podobný, divadlo Astorka, dodnes neodovz dal, a 

to bolo v zmluve naozaj, v riadnej zmluve odsúhlase nej 

týmto zastupite ľstvom. No, neurobil to. No, proste, ja 

neviem dôvod. Toto nás čaká. 

 

 Toto je vážny zásah do chodu mesta celé toto 

priestranstvo otvori ť. Ja nehovorím, že tá stanica má 

zosta ť taká ako je, viackrát som na to upozor ňovala. Aj 

teraz si myslím, že už ke ď by mala ma ť také meno, ak to 

prejde, F. Liszta námestie, lebo on si písal F. Lis zt, nie 

Franz, alebo Ferenc, alebo Francoi, alebo František . To 

námestie si vyžaduje úpravu, ale netreba na to nám 
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postavi ť tie obchodné priestory, ktoré tuná spomínal pán 

poslanec Budaj. Netreba nás pripravi ť o možnos ť 

komunikácie alebo prechodu (gong) cez stred toho me sta cez 

takýto zložitý uzol. Ďakujem vám ve ľmi pekne, že ste ma 

počuli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Prosím, mám ešte jednu prihlášku. Pán Igor Balo, 

investor projektu Predstani čného námestia, požiadal o 

vystúpenie. Pravidlá sú rovnaké aj pre neho, 3 minú ty, len 

musí ma ť váš súhlas. 

 Čiže prosím, keby ste odsúhlasili. 

 Môžme aj zdvihnutím ruky, je to rýchlejšie. 

 Kto súhlasil, aby vystúpil? 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem ve ľmi pekne, myslím, že je to jednozna čné. 

 

 Takže, pán Balo dávam priestor aj pre vás, aby ste  

vystúpili v limite 3 minúty, ktorý je stanovený naš im 

rokovacím poriadkom.  

 Nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. B a l o, investor projektu Predstani čného námestia:    

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, 

vážení páni, dovo ľte, aby som trošku zareagoval na všetky 

pripomienky, ktoré tu boli. Naša spolo čnos ť pomáha 

vybavova ť pre investora, ktorým je Transprojekt, s.r.o., 
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by som bol rád, keby sme to uviedli na správnu mier u. 

Transprojekt je spolo čnos ť do ktorej bolo investovaných 16 

miliónov € do dnešného d ňa. Verte mi, že by sme radi boli 

stavali už v roku 2006, avšak všetky rôzne námietky  

dotiahli to tak ďaleko, že sme dostali územné rozhodnutie 

až po 4 rokoch.  

 

 Nebudem sa vraca ť k notoricky známym faktom, že bolo 

7 verejných prezentácií do dnešného d ňa. Ke ď to niekomu 

bolo trápne, tak prosím, zdehonestuje prácu všetkýc h 

architektov, všetkých zahrani čných spolo čností, ktoré na 

tom pracujú od Kohen Himmelblau, ktorý je jeden z 

architektov, desa ť najlepších na svete, cez ATP Wien, cez 

Chapman et Taylor, a v nekone čnom rade aj pána architekta 

Marka s pani architektkou Kropilákovou, ktorí vyhra li 

verejnú obchodnú sú ťaž, ktorá bola nariadená v roku 2000 

rozhodnutím mestského zastupite ľstva pod vedením pána 

primátora Morav číka.  

 

 Čiže treba si poveda ť, že prvé rozhodnutie bolo v 

roku 2000, druhé rozhodnutie bolo v roku 2006. A án o, 

zmluva bola podpísaná na konci funk čného obdobia pána 

primátora Ďurkovského. Avšak toto bolo zaprí činené tým, že 

územné rozhodnutie bolo napriek našej snahe po 4 ro koch 

odsúhlasené. Čiže 4 roky sme žiadali na Starom Meste.  

 

 A tak ako moje predre ční čky povedali, že to sa 

pozrieme na to, ako bude územné rozhodnutie, my sme  mali 

verejnú prezentáciu investorov, ktorí sú pripravení  

donies ť do mesta 200 miliónov € na rekonštrukciu tejto 

stanice. To bolo asi pred mesiacom, bolo to v novin ách. A 
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sú to známe firmy po svete. A samozrejme, ja sa nes távam 

do pozície, že ja sám budem to stava ť. Samozrejme, že máme 

investorov, ktorí sú znalí a ktorí vedia čo majú. A 

samozrejme že čakáme, že to bude pod verejnou kontrolou. 

 

 Musíte taktiež vedie ť, že tento projekt prešiel 

vnútornou kontrolou Európskej investi čnej banky. Dva a pol 

roka tu chodili kontrolóri Európskej investi čnej banky, 

ktorá dostala zelenú z Európskej investi čnej banky. A 

myslím si, že to sú práve tie európske peniaze, o k torých 

tu už každý rozpráva, tak my už dneska máme prevere nie 

Európskej investi čnej banky, čo je fakt.  

 

 A to, že budeme chodi ť s kuframi, m ňa to trošku 

uráža, cez nákupné centrum. Nehnevajte sa, pracujú na tom 

najvä čší architekti Bratislavy, sveta, Českej republiky, a 

samozrejme že je tam vymyslená cesta, ako dopravu o dkloni ť 

mimo nákupného centra, ako sa spoji ť priamo s elektri čkou 

a nie s nákupným centrom.  

 

 A ve ľmi, nakoniec ešte krátko by som chcel k tomu, 

ako sa niekomu darujú pozemky. My sme do dneska zap latili 

1,5 milióna € priamo mestu na nájmoch a na rôznych 

preddavkoch, čiže to sme nikomu ni č neukradli. A pokia ľ to 

nestihneme, tak to nedostaneme. (gong) 

 

 A úplne nakoniec, 23 miliónov € je za elektri čku, za 

dopravné napojenie, za úpravu rôznych infraštruktúr nych 

projektov, čo je odsúhlasené GIB-om v roku 2007 a 2008. A 

potvrdené nezávislou organizáciou ISI HERIS, ktorá svetovo 
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má svoje meno. Ďakujem ve ľmi pekne. Pán primátor, ďakujem 

za to miesto, vážení poslanci, ďakujem vám.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za vaše vystúpenie. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pani námestní čka 

Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:    

 Ja by som pána Bala poprosila o odpove ď, pretože 

zástupca alebo teda prednosta Úradu Starého Mesta p ovedal, 

že o stavebné povolenie doteraz nebolo požiadane a vy ste 

ale prezentovali, že ste požiadali o stavebné povol enie. 

Ale kvôli tomu, že nemáte vz ťah k pozemkom, tak bolo 

zastavené konanie v tomto prípade. Takže keby ste n ám to 

ozrejmili trošku.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže faktická otázka a konkrétna odpove ď pán Balo, 

len na túto otázku. 

 

 

Ing. B a l o, investor projektu Predstani čného námestia: 

 O stavebné povolenie sme položili myslím na konci 

roku 2011. A takisto jeden z dôvodov, pre čo nemôžeme tam 
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mať stavebné povolenie je dôvod nám to vrátili spä ť. Do 

konca roku 2011, myslím, že to bolo v októbri alebo  v 

septembri predložené a jeden dôvod z nich bol, že n emáme 

tam vz ťah žiadny k pozemku, teda taký následný vz ťah k 

pozemku, lebo územné rozhodnutie je právoplatné.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže tým sme upresnili aj veci, ktoré zazneli v naše j 

diskusii. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 

 Ja chcem poveda ť, že to čo povedal pán poslanec 

Šovčík, že chceme prejavi ť postoj nášho mesta k tomuto, 

nazna čuje tak trochu uznesenie pani poslankyne Tvrdej.  

 Ak ja som čakal, že na základe tohto materiálu sa tu 

rozvinie diskusia, tá odpove ď pre m ňa je dostato čne 

zrozumite ľná. Ak ho podporíte toto uznesenie, dáte najavo, 

že chcete, aby sme my ako mesto sa k tomu postavili  

prakticky, konkrétne, nápomocne a predložili vám ná vrhy na 

konkrétne rozhodnutia, ktoré nemôžem urobi ť ja ako 

primátor, ale ktoré môže urobi ť vo vz ťahu k majetku len 

mestské zastupite ľstvo.  

 

 Termín september je úplne v poriadku, pretože dovt edy 

to vieme zvládnu ť.  

 V komunikácii s investorom upresni ť parcely, výmery; 

je tam kopa práce, to ste videli z toho materiálu. Preto 

sme za čali informáciou.  
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 Ale pre m ňa toto uznesenie je takým akoby signálom, 

že mestské zastupite ľstvo má záujem rieši ť, chce predloži ť 

veci. Ako rozhodnete, prosím to bude na vás, ale vy  istým 

spôsobom už dnes dávate signál, že chcete tomu proj ektu 

vytvori ť priestor. To je pre m ňa dôležité na tom uznesení, 

ktoré predložila pani poslanky ňa Tvrdá.  

 

 Odpovedám len na vašu otázku, pán poslanec, že ked y 

mesto prejaví postoj?  

 Istým spôsobom prejavuje už teraz, lebo cítim že z  

vašej strany sú skôr podporné argumenty pre ten pro jekt. 

To tu zaznelo z viacerých vystúpení.  

 

 Ale môžte to materializova ť tým uznesením, my to 

budeme mať ako podklad na prípravu všetkých materiálov, 

ktoré vám chceme potom v septembri predloži ť.  

 

 Vy ste aj nasmerovali, ktorým smerom chcete tú prá cu 

vies ť. Že sa opierate o prílohu číslo 4, ja tomu rozumiem. 

To je obsahovo predstava,  ktorú sme dostali od inv estora. 

My s ňou budeme pracova ť, upres ňova ť pozemky, no proste to 

čo musí ma ť materiál, ktorý má prerokova ť mestské 

zastupite ľstvo.  

 To ľko len moje závere čné slovo.         

 

 Čiže prosím, pristúpme k hlasovaniu, aby sme uzavrel i 

bod číslo 51 hlasovaním poslancov.  

 

 Návrhová komisia má dnes posledný krát slovo; nech  sa 

páči. 
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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 doplnenom návrhu uznesenia pani 

poslankyne Tvrdej, ktorý znie: 

 Bod B žiada primátora: 

1) o aktívny prístup k neplneniu investi čného zámeru  

   stavby Predstani čného priestoru Hlavnej stanice ŽSR v  

   Bratislave v zmysle prílohy č. 4 predloženého materiá- 

   lu. 

    Termín: september 2012. 

 

2) o informáciu vykonaných krokov k danej veci na k aždom 

   mestskom zastupite ľstve. 

    Termín: priebežne.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto sa mi pá či menej, lebo postupne budeme ma ť samé 

informácie, ale rozumiem o čo ide. Je to ve ľký projekt, 

treba aby ste mali informáciu. Viem, rozumiem, ja s  tým 

nemám problém. Ja s tým nemám problém. 

 

 Presne ke ď budete ma ť pocit, že to beží dobrým 

smerom, tak tá informácia môže ma ť inú periodicitu. 

Rozumiem. Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Tvrdej  na 

novú časť uznesenia. Čiže je to dopl ňujúci návrh. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o oboch častiach 

toho uznesenia naraz. 

 Nech sa vám pá či. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ešte by sme mali hlasova ť o bode A. Ozna číme ho ako A 

pôvodné písomné, berie na vedomie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, závere čné hlasovanie, berieme na 

vedomie predloženú informáciu, ktorú ste dnes dosta li. 

 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 

 Prijali sme aj túto časť uznesenia a uzatvorili bod 

51. 

 

 A tým kon čím dnešné rokovanie. 

 Ve ľmi pekne vám ďakujem za konštruktívny priebeh 

dnešného rokovania. 
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 Zajtra pokra čujeme o 9,00 h, tak sme si to schválili. 

 Čiže nie o pol deviatej, ale o deviatej, zajtra.  

 Áno, o deviatej pokra čujeme.  

 

 (Ukon čenie o 21.45 h). 
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 (Otvorenie 28. júna 2012  o 9.34 h) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

ospravedl ňujem sa za oneskorený za čiatok nášho dnešného 

rokovania. S pani starostkou Kolkovou sme mali roko vanie s 

reprezentantmi spolo čnosti Krá ľova hora, s.r.o. a 

Lomnícka, s.r.o., vo vz ťahu k požiadavke, aby sme spolo čne   

s problémom pod bodom 55 riešili aj otázku dlhov, k toré má 

Devín, resp. ktoré má vo či týmto dvom spolo čnostiam. To, 

čo sa nám podarilo vyrokova ť, samozrejme vás budeme 

informova ť v bode 55, pretože to s ním súvisí. 

Vysvet ľovali sme si tieto veci spolo čne ešte s poslancami, 

kým za čneme. 

 

 Teraz už je ten čas, aby sme sa pustili do dnešného 

rokovania.    

 Dovo ľte, aby som vás privítal na druhý de ň nášho 

pracovného zasadnutia, v ktorom sme v čera prerokovali 51 

bodov a dnes budeme pokra čova ť bodom 52. 

 

 Ešte predtým vás budem informova ť, že je 

prezentovaných a podpísaných v prezen čnej listine 38 

poslancov.  

 Ospravedlnili sa na celý de ň pán poslanec Peter 

Hochschorner, dvaja starostovia pán starosta Ing. P avel 

Škodler, pán starosta Milan Jambor. A skôr z dnešné ho 

zasadnutia budú musie ť odís ť pani poslanky ňa Gabriela 

Feren čáková a pán poslanec Ing. Ján He čko. 
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Takéto mám podklady ku prítomnosti poslancov. 

 

 Pokia ľ by ste mali ešte iní nejaké povinnosti v 

priebehu d ňa predpokladám, že dáte nejako avízo; minimálne 

svojim predsedom klubov aby vedeli s ko ľkými poslancami 

môžu po číta ť, pretože máme aj dnes pred sebou dôležité 

rozhodnutia, na ktorých budeme spolo čne pracova ť. 

 

 Dovo ľte teda, aby som otvoril dnešné zasadnutie a 

otvoril rokovanie o bode číslo 52. 

 

 

BOD 52:  

Návrh závere čného ú čtu hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy za rok 2011.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál predkladám ja ako primátor, čiže vám 

chcem k nemu urobi ť úvodné slovo. Hne ď si ten materiál 

otvorím a materiál uvediem. 

 

 Závere čný ú čet predkladáme za rok 2011, ktorý z 

pohľadu hospodárenia mesta vôbec nebol jednoduchý, pret ože 

v tomto roku sa prejavili skuto čnosti, ktoré súviseli 

najmä so stavom mestských financií z h ľadiska dlhodobého a 

krátkodobého zadlženia. Toto asi najviac ovplyvnilo  

rozpo čtový zámer alebo rozpo čtové zámery mesta, plus sa 

ukázalo že príjmy, ktoré štát prognózoval pre samos právy v 

roku 2011 sa nenaplnili do takej výšky.  
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 Vy si pamätáte, že pôvodne sme uvažovali o dani z 

príjmu fyzických osôb, ktorá je základnou da ňou našej 

príjmovej stránky rozpo čtu vo výške 90 miliónov, potom sme 

to znížili na 87. Skuto čnos ť roku 2011 je 86,400. To 

znamená, nenaplnila sa ani tá znížená o čakávaná hladina 

dane z príjmov fyzických osôb, a toto v zna čnej miere 

ovplyvnilo možnosti ktoré sme mali. Rovnako ako ovp lyvnilo 

možnosti to, ako sa nám darilo predáva ť majetok, pretože 

my sme si ako stratégiu na zníženie zadlženosti mes ta 

stanovili dve principiálne línie: 

 Tá prvá bola vytvorenie prebytku na strane bežného  

hospodárenia, a z toho budeme sanova ť dlhy ktoré sme mali. 

 Tá druhá bola, že budeme predáva ť mestský majetok a 

zo získaných prostriedkov budeme sanova ť dlhy. 

 

 Výsledok je taký, že prebytok na strane bežného 

hospodárenia mesta sme urobili 9 miliónov €. Pod ľa mňa 

neexistuje mesto na Slovensku, ktoré by malo takýto  

prebytok. To znamená hospodárili sme ve ľmi zodpovedne a 

celý tento prebytok sme venovali na sanáciu dlhov s  tým, 

že časť toho prebytku sa nám premietla aj do závere čného 

prebytku. Ja vysvetlím ako sa stalo to, že mesto kt oré má 

finan čné problémy, má na konci roka plus.  

 

 Druhú časť, tá sa nám darila podstatne menej, pretože 

príjem z predaja majetku máme 7 miliónov €, napláno vali 

sme si 15. Potom sme to znížili na 10, dosiahli sme  7 

miliónový predaj. Z toho 3,8 milióna bol predaj pod ľa 

zákona 182, kde sme predali Palác Motešických, to b oli 

nebytové priestory a ten príjem bol ve ľmi slušný. 
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Predávali sme pozemky pod bytmi. Čiže reálne predaj iného 

majetku než pod ľa zákona 182 bol niekde na úrovni 2 celé, 

pardon, zle hovorím, 3,8, 3,2 milióna €. 3,2 milión a € sme 

predali a chceli sme preda ť za 15 miliónov.  

 

 Preto sme museli čiasto čne na sanáciu dlhov siahnu ť 

aj do rezervného fondu a použi ť ho na to, aby sme 

zaplatili záväzky, ktoré mesto v minulom roku musel o 

zaplati ť. A dobrá správa za minulý rok je tá, že sa nám 

podarilo zníži ť zadlženos ť mesta o 13 miliónov €. 13 

miliónov € je to, čo sme znížili. Mali sme, samozrejme, 

väčšie ambície, ale reálny výsledok je 13 miliónov.  

 

 Rozpo čtové hospodárenie mesta v kone čnom dôsledku 

dosiahlo výsledok 3,7 milióna plus. Otázka je: Ako je 

možné že mesto má plus, ke ď nemá zaplatené všetky veci, 

ktoré v roku 2011 malo zaplati ť? 

 

 To zdôvodnenie je práve v tom prijme, ktorý súvisí  s 

predajom pod ľa zákona 182. Všetky peniaze, ktoré mesto 

získa predajom bytov a nebytových priestorov musia byť 

odvedené do fondu rozvoja bývania. Nemôžte ich použ i ť na 

iné veci ako sú parky, chodníky, križovatky, a podo bne. 

Môžte ich použi ť len na veci súvisiace s bývaním.  

 

 Ke ďže tie príjmy boli relatívne ve ľké, zostali nám na 

prebytku a v návrhu závere čného ú čtu, v tom materiáli, 

ktorý sme vám predložili, vám navrhujeme, aby sme t ú časť 

z nich ktorá patrí do fondu rozvoja bývania, naozaj  tam 

odviedli. Čiže z 3,7 navrhujeme 2,6 milióna odvies ť do 

fondu rozvoja bývania, 900 000 € navrhujeme odloži ť do 
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rezervného fondu s tým, že sa to skladá z povinného  

prídelu a z ďalšieho prídelu. A relatívne malé čiastky,  

zhruba po 50 000 navrhujeme do fondu statickej dopr avy a 

do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry. 

 

 Toto sú vlastne návrhy, ktoré sú obsiahnuté v návr hu  

závere čného ú čtu, pri čom v uznesení máte aj opatrenia, 

ktoré navrhujeme prija ť vo vz ťahu ku zisteniam pána 

hlavného kontrolóra, ktorý upozornil vo svojom stan ovisku 

k závere čnému ú čtu najmä na problémy ktoré máme s 

inventarizáciou svojho majetku a s evidovaním majet ku. 

Vyplynuli z toho opatrenia, ktoré máte uvedené v 

materiáli, je ich 9. A navrhujeme, aby ste ich schv álili s 

tým, že budú vlastne takou osnovou pre postup mesta  v 

usporadúvaní majetku a v tom, aby sme dosiahli vä čší 

poriadok v evidencii a v kontrole majetku, ktorý me sto má.  

 

 Toto sú zhruba hlavné výsledky roku 2011 s tým, že  

vám predkladáme o nich správu. Z tých pozitívnych v ecí, 

ktoré napriek tomu, že sme mali na minulý rok málo peňazí, 

sa nám podarilo urobi ť.  

 

 Môžem skonštatova ť, že mesto realizovalo v Dome 

tretieho veku na Poloreckého rekonštrukciu, ktorá b ola 

úspešne uzavretá a pokra čovalo v prístavbe petržalského 

domova pre seniorov na Rusovskej ceste, ktorá by ma la by ť 

dokon čená v tomto roku. To boli jediné dve ve ľké 

investi čné aktivity, ktoré sme spustili v roku 2011 s tým, 

že sme dokázali z dvoch európskych projektov zriadi ť 

vlastne nové hodnoty pre mesto. Tá prvá bola dokon čenie 

objektu na Budatínskej ulici z Nórskeho finan čného 
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mechanizmu, v ktorej mesto zriadilo krízové centrum . A to 

krízové centrum funguje a pomáha ľuďom, ktorí potrebujú 

takúto pomoc. A zrealizovali sme projekt trolejbuso v a 

trate Pražská - Hrobo ňova, ktorá bola za čiatkom tohto roku 

odovzdaná do užívania.  

 Čiže toto boli ve ľké alebo najvä čšie investi čné 

aktivity, ktoré sme si mohli dovoli ť.  

 

 Pridám ešte jednu, ktorú sme mohli realizova ť v ďaka 

pomoci štátu, a najmä pani starostke Podunajských B iskupíc 

pani Ožvaldovej, a to bola rekonštrukcia cesty 1/63 . Možno 

sa vám to zdá, že je to dávno, dávno. Je to len min ulý 

rok, kedy sa nám za pár mesiacov v ďaka pomoci vo výške 3,8 

milióna, ktorú nám dal štát na rekonštrukciu tejto cesty 

podarilo spriechodni ť ulicu Svornosti a dosiahnu ť tam o 

nie čo lepšiu priechodnos ť ako bola dovtedy, pretože tie 

zápchy ktoré tam boli, považovala mestská časť aj mesto za 

neúnosné.  

 Naš ťastie sme našli pochopenie na úrovni štátu a 

mohli sme zrealizova ť rozšírenie tejto cesty na trojpruh. 

Pri čom si všetci uvedomujeme, že trvalé riešenie je 

vybudovanie rýchlostnej cesty R7. Tá nám pomôže rie ši ť 

problémy v tomto smere z h ľadiska príchodu do Bratislavy, 

najmä v ranných hodinách. 

 

 Toto boli tie k ľúčové veci, ktoré napriek napätosti 

rozpo čtu bolo možné realizova ť. V tom všetkom ostatnom sme 

boli skôr úsporní, sporili sme, znižovali sme výdav ky. Ak 

si pozriete napríklad program, ktorý sa týka správy  mesta, 

z 18 miliónov, ktoré sa vynaložili v roku 2010, sme  v 

minulom roku išli na 15 miliónov. 
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 Čiže 3 milióny € sme ušetrili na administratíve, na 

správe mesta, teda na tých výdavkoch, ktoré niektor í 

považujú za neproduktívne. Snažili sme sa teda za čať to 

šetrenie sami od seba a potom sme rovnaké šetrenie 

vyžadovali na rozpo čtových a príspevkových organizáciách, 

ktoré sa museli vyrovna ť so situáciou, že pe ňazí na svoju  

činnos ť majú menej ako v roku 2010. 

 

 Ak si ešte pozriete; už len dve poznámky poviem.  

 Napriek tomu, že sme šetrili, peniaze ktoré sme 

alokovali a minuli na podporu našich sociálnych zar iadení 

a vzdelávacích zariadení sú vyššie než boli v roku 2010. 

Čiže nešetrili sme na vzdelávaní, nešetrili sme na 

sociálnych službách, ktoré poskytujeme našim, najmä  

starším ob čanom, toto tiež ukazuje závere čný ú čet. Nie sú 

tie sumy ve ľké, ale šli sme predsa len o nie čo hore. Pri 

mnohých ďalších položkách tá suma v porovnaní s rokom 2010 

je nižšia, pretože taká bola realita roku 2011.   

 

 Predkladám vám teda závere čný ú čet na prerokovanie s 

tým, že to uznesenie ktoré navrhujeme má svoju štru ktúru, 

ktorá súvisí jednak s tým, že sa vyjadríte ku záver ečnému 

účtu, ale vyjadríte sa aj k nakladaniu s prebytkom, 

pretože bez vášho rozhodnutia nie je možné tieto pe niaze 

použi ť.  

 To ľko, vážené panie poslankyne a poslanci na úvod 

materiálu pod bodom 52. 

 

 Otváram diskusiu, v ktorej je priestor pre vás; ne ch 

sa pá či.  
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 Pán poslanec Nesrovnal ako predseda finan čnej 

komisie; nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Milé kolegyne a kolegovia, 

závere čný ú čet je technický materiál, ktorý pod ľa zákona o 

rozpo čtových pravidlách samosprávy musí každá obec či 

samospráva do 6 mesiacov od skon čenia ú čtovného obdobia 

prerokova ť. V tomto zmysle má aj svoju pevnú štruktúru, a 

tá štruktúra je taká ako ju tu my vidíme. 

 

 Ja mám k tomuto dokumentu dve zásadné pripomienky:  

 Prvá je že pod ľa § 16 ods. 3 tohto zákona má každý 

závere čný ú čet by ť overený audítorom pod ľa zákona o 

účtovníctve, a tento ú čet ktorý máme na stole, audítorom 

overený nie je. Poslanci majú právo vedie ť a pozna ť výrok 

audítora a my tento výrok nepoznáme. A to považujem  za 

závažnú procesnú chybu v schva ľovaní tohto materiálu. 

 

 Druhá moja poznámka sa týka informácie na strane 4 3 

materiálu, kde sa hovorí o stave a vývoji dlhu, pre tože v 

tomto bode je návrh závere čného ú čtu nepravdivý. My sme 

minulý rok schválili úver Konzorciu bánk, ČSOB a 

Sporite ľni, a nevedeli sme, že schválením toho úveru 

porušujeme inú úverovú zmluvu; to ste nám nepovedal i. V 

dôsledku toho porušenia vznikol nárok Dexie banky, ktorá 

sa teraz volá Prima banka na zvýšenie úroku, v dôsl edku 

ktorého bude mesto plati ť pravdepodobne čiastku až do 

výšky cca 3,5 milióna €. Táto čiastka tu premietnutá nie 

je. Hovorí sa tu iba o 56 miliónoch, a to nie je pr avda.  
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 Ten úver, resp. záväzok vo či Dexie banky je vyšší.  

 

 To je druhá závažná vec, ktorá sa týka tohto 

materiálu a ich sú čet ma vedie k tomu, že ja tento 

materiál nepodporím. Asi sa budeme musie ť dohodnú ť, čo s 

tým prebytkom, tomu rozumiem, ale v tejto forme je ten 

materiál nepodporite ľný. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, má pani poslanky ňa Tvrdá problém prihlási ť 

sa; keby ste sa pozreli, pán kolega, pozrite sa, pr osím, 

na technickú spôsobilos ť zariadenia pani poslankyne 

Tvrdej. Ak je tam nejaký technický problém, skúsme ho 

odstráni ť. Pani poslanky ňa sa už prihlásila, takže prosím, 

keby ste jej udelili slovo. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, vzh ľadom na to, že k 

závere čnému ú čtu nebola predložená audítorská správa, náš 

poslanecký klub tento materiál nepodporí. Ďakujem. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Pán poslanec Šov čík. 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 
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 Pán primátor, aj na základe toho čo povedal predseda 

finan čnej komisie, ktorý je členom nášho klubu, čiže v 

mene klubu SDKÚ-DS, MOST HÍD chcem poveda ť, že tiež 

nepodporíme tento návrh závere čného ú čtu hlavného mesta za 

minulý rok.  

 Samozrejme, zákonná povinnos ť bola splnená a my sme 

ho prerokovali v zákonnej lehote. A tiež otázka je,  ako sa 

vysporiadame s prebytkom, k tomu by som chcel vaše nejaké 

stanovisko. Takže pokia ľ k tomuto nezaujmeme nejaké 

stanovisko, akým spôsobom to môže naruši ť cash flow 

magistrátu, pokia ľ nepovieme ako naložíme s prebytkom 

rozpo čtovým.  

 

 

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: 

 Ďakujem za slovo. Klub SaS a OKS sa rovnako rozhodol , 

že závere čný ú čet nepodporí vzh ľadom na audítorskú správu, 

teda nedodanie.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Drozd. 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel vyjadri ť po ďakovanie 

vedeniu mesta, že sa s touto zlou situáciou, ktorú 
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prevzalo, vysporiadalo tak ako sa vysporiadalo. Môž me mať 

výhrady vo či závere čnému ú čtu, ale potom ich povedzme. 

Čiže ako závere čný ú čet sa schva ľuje alebo schva ľuje s 

výhradami. A ke ď máme nejaké výhrady, trebalo by ich 

pomenovať. Takže ja hovorím za náš klub, klub SMERU. Náš 

klub tento závere čný ú čet podporí. 

 

 

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. 

 

 

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

 No, ak som pozorne po čúval, tak som mal pocit, že pán 

poslanec Nesrovnal dos ť vážnu výhradu zadefinoval.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 My na ňu hne ď zareagujeme. Dám ešte slovo dvom 

poslancom. Pán poslanec Drozd, nech sa pá či. 

 

 

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

 Samozrejme, ja akceptujem tú výhradu, tá správa 

audítora by tu mala by ť na stoloch, ale nie je 

povinnos ťou. A samozrejme, tú správu ur čite dostaneme. 

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 Pilinský. 

 

 

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, sú časťou 

schva ľovania závere čného ú čtu by malo by ť aj stanovisko 

hlavného kontrolóra, tak ja by som ho rád po čul, aké je 

stanovisko hlavného kontrolóra k tomuto materiálu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, je uvedené v závere čnej časti toho 

materiálu; obsiahle stanovisko pána kontrolóra. Ale  ak 

bude chcie ť vystúpi ť, ja mu samozrejme dám priestor. Už sa 

prihlásil do diskusie. 

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Chcel by som oceni ť, že pán 

primátor vy a celý magistrát sa postavili k tej sit uácii, 

ktorú našli po bývalom pravicovom vedení a čelom, a naozaj 

tie financie stabilizovali. Dlh znižujete, urobili ste 

prebytok, preto ja tento závere čný ú čet podporujem. Som 
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hrdým poslancom tohto zastupite ľstva, lebo sa svojim 

voli čom môžem k ľudne zodpoveda ť za spravovanie financií, 

ktoré sa deje v meste.  

 

 Mrzí ma, že pravicové strany sa k tomu stavajú 

spôsobom; čím horšie, tým lepšie. Respektíve teraz to 

oto čili opa čne, že čím lepšie, tým horšie. Lebo vidia, že 

kone čne sa na meste hospodári tak ako sa hospodári ť ma a 

napriek tomu h ľadajú drobností na strane 47 a 93, a 1321, 

možno aj kvôli pravopisnej chybe by boli schopní te nto 

závere čný ú čet nepodpori ť. 

 

 Pán Nesrovnal, ja tomu rozumiem čo robíte. Škoda, že 

sa takto nesprávate aj na VÚC, kde za 4 roky z 18 m iliónov 

€ dlhu sa vyšplháte na 40 miliónový dlh a možno za pár 

rokov sa stretneme tam, a možno tam bude ľavicový župan, a 

možno bude ma ť takú istú úlohu, ako má primátor Ftá čnik 

tu, zase len po vás sanova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na toto vystúpenie sú dve faktické poznámky. 

 Pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcel poprosi ť pána kolegu 

Borgu ľu, nech sa zdrží týchto pravicovo - ľavicových re čí. 

Nemám ich rád od za čiatku. Chví ľu to používal pán Kali ňák, 

potom to tu prestalo. Nikto z pravice nespochyb ňuje túto 
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závere čnú správu a jedine tie dve výhrady, ktoré sme 

povedali. Iná č je to v poriadku a tešíme sa, že to funguje 

tak ako to funguje. To je celé, ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne za tie slová, pán poslanec.  

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 No, ke ď sme sa dostali zase k tej VÚC tak musím pána 

kolegu informova ť o tom, že prostriedky ktoré sa tam 

získavajú sa používajú na krytie nezodpovedných záv äzkov, 

ktoré tam spravil ľavicový predchodca, váš nominant, pán 

kolega. VÚC tiež spravila prebytok, a tam ste zaují mavo 

proti tomu nezahlasovali; tam sa vám to nepá čilo že bol 

prebytok a tu sa vám to pá či, takže keby ste si, prosím 

vás, zjednotil vaše mravné postoje. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Borgu ľa reaguje na faktické poznámky; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Pán Nesrovnal, nezahlasoval som preto, lebo lepšie  mi 

bolo v tej dobe v Chorvátsku ako pozera ť sa na to ako vy 
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hospodárite na VÚC, čiže to zastupite ľstvo, bolo to prvé 

zastupite ľstvo, ktoré som vynechal. 

 

 Pán Greksa, ja som slobodný človek, každému som vždy 

povedal čo si o ňom myslím; a na to som hrdý. A ke ď budem 

mať chu ť tu rozpráva ť vtipy, tak budem rozpráva ť vtipy, 

rokovací poriadok mi dovo ľuje vystupova ť a vystupova ť 

budem. Mrzí ma, že priznávate to, že to tu dobre fu nguje a 

napriek tomu ste si našli drobný dôvod na to, aby s te 

tento závere čný ú čet nepodporili. Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

A vä čšie k ľúče kúpte, zoberte od nejakého údržbára, lepšie 

budú. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Dvom ďalším poslancom alebo pani poslankyni a pánovi 

poslancovi už nemôžem udeli ť slovo, lebo zareagoval pán 

poslanec Borgu ľa na faktické poznámky na svoju adresu.    

 Čiže ďalší prihlásený v našej diskusii je pán hlavný 

kontrolór. Nech sa vám pá či, pán kontrolór. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne a poslanci, rád odpoviem na otázku pána 

poslanca Pilinského a nadviažem na slová pána Greks u. Moje 

stanovisko je analytické, obsažné a musím prizna ť, že 

nechváli tento úrad. A v tom chcem nadviaza ť na slová pána  

Greksu, že zase je treba objektívne prizna ť a zrejme to aj 
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vy vidíte v tých číslach, že by bolo aj čo chváli ť, ale 

kontrolór nezvykne chváli ť. Kontrolór zvykne kritizova ť a 

uvádza ť tie veci, ktoré sú problematické. 

  

 Tá príprava stanoviska prebiehala pomerne dlhú dob u 

vo ve ľmi úzkej komunikácii s pracovníkmi magistrátu. 

Pracovníci magistrátu až po úrove ň pani riadite ľky prijali 

tie opatrenia, ktoré sú priložené. A prijali ich ok rem 

iného na základe našich konkrétnych zistení, ktoré sú 

prevažne aj uvedené. Samozrejme, ani všetky by ť uvedené 

nemôžu, pretože to ľko priestoru nemáme aby som vás 

obťažoval 30 stranami. Ale aj pána primátora konkrétne  som 

informoval, aj písomne, detailne o tých detailných 

problémoch, z ktorých niektoré z nich som predložil  aj 

vám. 

 

 Navrhol som, aby bol závere čný ú čet schválený bez 

výhrad, a to z toho dôvodu, že magistrát prijal opa trenia, 

ktoré za normálnych okolností keby ich neprijal, čiže keby 

nebolo došlo v pracovnom procese medzi kontrolou a vedením 

mesta k tomu, že sa analyzujú veci a navrhnú sa ich  

riešenia, a tie riešenia považujem za reálne a spln ite ľné, 

tak samozrejme by som bol dal výhradu. 

 

 Pravda je, že otázka auditu je trebárs vec, kde by  

ste si mohli vyhradi ť. To znamená žiada ť, aby bolo prijaté 

opatrenie. V tom čase tam uvádzam, že bola podpísaná 

zmluva s audítorom a bezpochyby aj kolegyne, 

viceprimátorky potvrdia, že dvakrát sme na túto tém u na 

operatívnej porade rozprávali a verili sme, že audí tori 

stihnú pripravi ť tú závere čnú dvojstranovú, trojstranovú 
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správu. Pravda ale je že nestíhali a tým pádom to 

nepripravili. Takže to je sná ď jediná zmena oproti tomu čo 

som tam uviedol. Ďakujem pekne za pozornos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi. 

 Slovo má pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ja som ešte chcel jednu technickú k tomuto materiá lu. 

Máme elektronizáciu, elektronické materiály a tento  161 

stranový materiál je scan. Ako vyh ľadáva ť v ňom je vlastne 

nemožné. Tak ja by som do budúcna poprosil, keby ta kéto 

materiály boli naozaj elektronické, aby sa s tým da lo 

prakticky 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, možno vy by ste sa mohl i 

vyjadri ť k bodu 7 toho uznesenia, lebo sme spolo čne 

absolvovali valné zhromaždenie Dopravného podniku, kde sme 

trošku inak koncipovali úhradu straty vo či Dopravnému 

podniku. S oh ľadom na to, že ten podnik je v situácii v 

akej je, sme naformulovali ten materiál trochu inak . 

Povedali sme, že sme schopní tú stratu zaplati ť v skoršom 

čase, nie rovnomerne v jednotlivých rokoch tak ako s me to 

avizovali ku strate roku 2010. Tu máme navrhnutý tr ochu 
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iný postup. Čiže mali by sme nejakým spôsobom konvalidova ť 

ten bod číslo 7; hovoríme o B.7, prepá čte, B.7. Myslím, že 

je to zrozumite ľné, lebo v C sú tie opatrenia, ktoré sme 

prijali vo vz ťahu k inventarizácii. Čiže mali by sme 

zváži ť čo urobíme s bodom B.7. Ak to neurobíte vy, urobím 

to ja autoremedúrou, a potom vám ponúknem ako odpov eď 

pánovi poslancovi Šov číkovi čo navrhujem, aby sme s 

materiálom urobili vzh ľadom na tie politické postoje ktoré 

tu zazneli. 

 Pán poslanec Kolek má slovo; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor.  

 

HLAS Z PLÉNA - ob čianky. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prepá čte, ale vy nemôžte dosta ť slovo, musíte sa 

prihlási ť. Tu to máme. 

 

OBČIANKA z mesta Poprad:  

 Chcem sa vám po ďakova ť za to, že v čera ste schválili, 

že sa nepremiestni súsošie Štúrovcov. (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujeme ve ľmi pekne. Je to téma, ktorá s touto našou 

nesúvisí, mali sme ju v čera na programe a ja som ve ľmi 
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rád, že ste ju zaregistrovali. Ale prepá čte, nemôžme týmto 

spôsobom vstupova ť do rokovania. Čiže ja vám ďakujem za to 

stanovisko, poslanci ho prijali potleskom a budeme musie ť 

pokra čova ť v rokovaní o rozpo čte. Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 Slovo vraciam pánovi poslancovi Kolekovi. Nech sa 

páči, pán poslanec, máte priestor na vaše vystúpenie.  

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som rád nadviazal za to, čo teda moja 

predre ční čka tak optimisticky a radostne konštatovala, ale 

teda moje poznámky skôr budú z opa čnej strany. 

 

 Odzneli tu už aj pochvalné slová, odzneli tu už aj  

výhrady od pána kontrolóra. Týmto mojim vystúpením vôbec 

nespochyb ňujem to čo povedala naša pani predsední čka 

klubu. 

 

 Ja by som chcel poukáza ť len na dve veci:  

 Jedna vec je to, čo pán kontrolór povedal, teda že 

pokia ľ by nemal dôveru že tie prijaté zmeny v riadení 

magistrátu, resp. v riadení ekonomickej agendy magi strátu 

prinesú úspechy, tak by nás bol žiadal, aby sme v r ámci 

uznesenia prijali, teda s výhradami, uznesenie o ro zpo čte 

prijali s výhradami.  

 

 Upozorním na to, čo on vo svojej správe cituje. 

Uznesenie číslo 985 z roku 2010 z 27. 5. 2010 sa minulo 

účinku. V tomto uznesení bol magistrát zaviazaný, aby  

vykonal inventarizáciu. Pýtam sa: Došlo k náprave v  práci, 
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aby bolo možné s optimizmom čaka ť, že do konca roka, resp. 

tak ako v prijatých nápravách je uvedené, myslím ja nuár 

2013, dôjde k tomu želanému stavu?  

 

 Ur čite pod ľa zákona sme povinní každé dva roky urobi ť 

inventarizáciu a zdarne ju necha ť odsúhlasi ť zastu-

pite ľstvu. Toto sa predpokladám nestalo, tak ako sme tu my 

druhý rok, minulý rok to nebolo, tento rok to takis to nie 

je, čiže to je vážna výhrada z môjho poh ľadu. Hovorím to 

len preto, že v našej mestskej časti sme na tomto pohoreli 

dvakrát pri schva ľovaní závere čného ú čtu.  

 

 Druhá vec je, k tej otázke celkového bilan čného toku 

financií. Zase poukážem na to, čo pán kontrolór uvádza. 

Krátkodobé záväzky magistrátu oproti závere čnému dátumu 

roku 2010 stúpli o viac ako 25 miliónov. Pán primát or, 9 

miliónov na strane prebytku je kompenzovaných 25 mi liónmi 

na strane záväzkov. Z podnikate ľského h ľadiska je to 

bilancia, ktorá spôsobí šedivenie vlasov.  

 

 Z h ľadiska jednoduchého ú čtovníctva to čo robí 

magistrát, čiže sleduje len reálny tok k 31. 12. sa dajú 

vykúzli ť pekné čísla; čiže aj prebytok. Avšak pokia ľ si 

neuvedomíme to, že sú časne na strane záväzkov nám 

narastajú nenaplnené naše záväzky, teda nevyrovnané  naše 

záväzky, hej, je to zlá cesta k tomu, aby sme získa vali 

optimistický postoj k tomu ako hospodárime.  

 

 Z toho čo mne tie údaje, ktoré pán kontrolór napísal, 

skôr vystupujú troška zimomriavky na chrbát. Nie je  tam 

zmienka o našich poh ľadávkach. Ale to je práve dopad toho, 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

299  

že naše hospodárenie skôr nám neumož ňuje vidie ť naozaj do 

podrobností aj z tejto stránky vzh ľadom na našich veri-

te ľov.  

 

 Pokia ľ by naše poh ľadávky proti prípadným verite ľom 

boli aspo ň v tej výške 25 miliónov, tak by sa to kvázi 

dalo kompenzova ť. Z tých čísiel, ktoré sú tu, ja vidím 

negatívny vývoj hospodárenia mesta s dopadom ve ľmi zlým, 

pokia ľ sa neurobí radikálna a rýchla náprava. A nevidím j u 

len v predávaní majetku. Nevidím ju len v predávaní  

majetku. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kolekovi.  

 Ke ďže bol posledný prihlásený, požiadam, aby 

reagovala na otázky a výhrady poslancov pani riadit eľka, 

potom budem reagova ť ja. Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ako už bolo povedané pánom 

poslancom Drozdom zo zákona o rozpo čtových pravidlách 

vyplýva presne z § 16 ods. 12 návrh závere čného ú čtu obec 

a vyšší územný celok prerokujú najneskôr do 6 mesia cov po 

uplynutí rozpo čtového roka. Tam je stanovená 6-mesa čná 

lehota.  

 Ďalej z tohto zákona ods. 3 vyplýva, že obec a vyšší  

územný celok sú povinní da ť si overi ť ú čtovnú závierku. V 

zákone sa však neuvádza žiadne trestná lehota. Túto  lehotu 
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nájdeme v zákone o ú čtovníctve, ktorý hovorí, že ú čtovná 

závierka musí by ť overená do jedného roka po skon čení 

účtovného obdobia. 

 

 Z uvedeného vyplýva, že v podstate my závere čný ú čet 

do mestského zastupite ľstve nemusíme ma ť auditovaný. 

 

 Čo sa týka druhej pripomienky oh ľadne Dexia banky, 

dnes Prima banky, a teda nezahrnutia navyšenej sumy , ktorá 

by vyplývala teda z toho, že by sme pristúpili na 

požiadavky Prima banky, ktoré nám boli adresované, ja by 

som poprosila na doplnenie pani Voštinárovú tohto 

materiálu, ktorý máte predložený. V závere čnom ú čte na 

strane 43 vyplýva iba výška úveru, to znamená bez n ejakých 

úrokov, ktoré by sa navýšili práve touto požiadavko u. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani Voštinárová, nech sa pá či ak chcete dovysvet-

ľova ť tú pripomienku pána poslanca Nesrovnala, že sme 

nezahrnuli záväzok vo či Dexii banke. Nech sa pá či. 

 

 

Ing.  Anna  V o š t i n á r o v á, poverená vedením  

finan čného oddelenia: 

 Pokia ľ sa týka preh ľadov o stave a vývoji dlhu, tak v 

zmysle zákona je tam uvedená istina. Úroky sa uhrád zajú z 

prevádzkových prostriedkov, to znamená že vždy v ka ždom 

rozpo čte sú schva ľované v oblasti bežných výdavkov. 

Splácanie istiny je v tejto oblasti kapitálový, a j e to 
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vlastne zostatok k 31. 12. 2011. Je to zostatok úve ry od 

Prima banka plus ten nový úver, ktoré sme prevzali v 

decembri. Takže spolu záväzky na úveroch sú 123 490  000 €. 

 

(Poznámka pána poslanca Nesrovnala.) 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, len my máme obraz v rok u 

2011. Vy chcete, aby sme vám tam uvádzali aj to čo 

vyplývalo z toho rozhodnutia, to nám Prima banka oz námila 

začiatkom tohto roku, čiže riešime to v roku 2012. Vy 

hovoríte, že sme to mali vedie ť. My sme to nevedeli, že 

takú lotrovinu niekto do toho dokumentu v roku 2006 , či 

kedy sa ten úver prijal dal, že tam dal záväzok, že  my 

máme dopláca ť úroky vo vz ťahu k iným úverom. To sme 

nevedeli. To urobili vaši predstavitelia, vy to dob re 

viete, a budeme si tu ešte o tom chví ľu rozpráva ť, ke ď 

prídeme na Prima banku.  

 

 Ak takúto diskusiu chcete, toto so závere čným ú čtom 

nemá ni č. Vy to ve ľmi dobre viete ako predseda finan čnej 

komisie, pretože to sa tam nedá zahrnú ť. Ako to tam máme 

zahrnú ť?  

 Ten výdavok sme v roku 2011 nevydali, ani nám 

nevznikol.  

 Upozornenie na to, že máme plati ť zvýšené úroky nám 

Prima banka poslala až v tomto roku. A tento rok to  

riešime.  

 A vy viete ve ľmi dobre, ko ľkokrát sme sa tým 

zaoberali na finan čnej komisii.  
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 Máme tu k tomu samostatný bod, čiže ak toto je vaša 

výhrada vo či závere čnému ú čtu, je nenáležitá, pretože 

nemáme čo tam zapísa ť z h ľadiska toho, že nám vznikli 

nejaké výdavky alebo príjmy, pretože ani príjmy, an i 

výdavky nám nevznikli.  

 

 Príjmy, že sme preklenovací úver zobrali, ten sme 

museli zobra ť, pretože sme na zaplatenie tých pe ňazí z 

iných zdrojov nemali, preto sme zobrali úver z bank y. Robí 

to mesto nieko ľko rokov po sebe, že takýmto preklenovacím 

spôsobom posúva ten úver ďalej. Čo je pravda, že napriek 

zlému roku sme znížili úverové za ťaženie dlhodobé o 5 

miliónov €. To, čo robili naši predchodcovia a ve ľmi 

pozitívne a v prospech mesta, že každoro čne znižovali 

dlhodobé za ťaženie mesta o 5 miliónov, to sa aj nám 

podarilo v roku 2011. Ja to považujem za ve ľmi dôležité. 

Mohli sme poveda ť, nemáme na to, nevieme zníži ť úverové 

zaťaženie, to dlhodobé. My sme tých 5 miliónov zaplati li a 

znížili sme istinu toho úveru. To, čo sa robilo v rokoch 

predošlých, sme pokra čovali aj my, a to je pod ľa mňa ve ľmi 

dôležité. Na to, na čo sme nemali peniaze, sme si zobrali         

preklenovací úver.  

 Pán poslanec, zrejme chcete sa k tomuto vyjadri ť 

alebo možno k tomu čo povedala pani riadite ľka; nech sa 

páči.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýta ť pani 

riadite ľky, ke ď čiste teoreticky ke ď my dneska schválime 
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tento závere čný ú čet a do konca roka audítor príde na 

nejaké závažné pochybenia, vráti sa nám tento ú čet znova 

na schva ľovanie, alebo už bude braný ako schválený?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, samozrejme, že to bude tak, že ak by  

sme v závere čnom ú čte našli prostredníctvom audítorskej 

správy závažné pochybenia, tak ich dostanete na stô l a vy 

sa rozhodnete, čo s tým urobíte. Pretože tak ako my dnes 

ten ú čet predkladáme a z tých poznatkov, ktoré máme zo 

strany hlavného kontrolóra, je návrh, aby sme ú čet 

schválili bez výhrad. To znamená, z jeho strany výh rady 

nie sú. Ak tam audítor nájde veci, ktoré sú závažné  a o 

ktorých treba diskutova ť, tá téma sa sem vráti, my vám 

audítorskú správu predložíme.      

 

 Ak to mám poveda ť iným jazykom, poviem to tak, my sme 

chceli ma ť audítorskú správu predloženú. Sú ťažili sme o 

audítorskú spolo čnos ť a vysú ťažili sme ju vzh ľadom na 

zložitos ť toho procesu príliš neskoro na to, aby sme vám 

stihli predloži ť audítorskú správu. 

 

 Ak toto je pre vás zámienka, že neschválite závere čný 

účet, dá sa tomu rozumie ť. Ale ja myslím, že postoj k tomu 

rozpo čtu vyjadril pán poslanec Greksa, ktorý povedal, že 

my sme spokojní s hospodárením, akurát za to 

nezahlasujeme, čo je v poriadku. Ja to tak trošku 

parafrázujem, ale ja som vám takto porozumel. Že v zásade 

nemáte výhrady, lebo vo či číslam, vo či postupu mesta s 
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výnimkou pána poslanca Koleka nikto nenamietal. A j a sa k 

tým číslam vyjadrím. Ja sa k tým číslam vyjadrím, chcem 

ale da ť priestor pre poslancov, ktorí ešte chcú vyjadri ť 

svoje faktické pripomienky k tomu čo sa doteraz povedalo. 

 Pani námestní čka Kimerlingová, pán poslanec Hr čka; 

nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Pán primátor, pozrite si dobre návrh uznesenia, kt orý 

máme v materiáli. My tam v časti A, berie na vedomie, máme 

napísané v bode 1, že berieme na vedomie správu 

nezávislého audítora.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 No, to bol náš zámer. My chcem chceli, aby bola 

predložená a ja tú A.1. stiahnem, samozrejme. Áno, iste. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 No, ni č ste k tomu nepovedali, takže.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K uzneseniu som povedal, že sa vyjadrím na záver, 

lebo pôjdeme hlasova ť. Pýtal sa na to pán poslanec Šov čík, 

ja to tu mám pozna čené a vyjadrím sa k tomu. 
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Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á, prvá námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Dobre. 

 

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 poznámka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ja by som iba rád konštatoval, ja som tu síce len 4 

mesiace, ale ešte som nevidel pomaly prijíma ť ni č, čo by 

bolo v časovej tiesni, v strese, alebo proste neskoro, že 

by sa nie čo nestíhalo. Neberte to v zlom, ale most 

prijímame neskoro, ďalšie rozhodnutia prijímame neskoro, 

audit sa nestihne. Viete ako, môžu by ť na to objektívne 

dôvody, nespochyb ňujem ich, ale po tých 4 mesiacoch proste 

mám pocit, že bol by som rád, keby sa tie veci stíh ali. Ja 

viem, že nie vždy sa dá všetko ovplyvni ť, ale nepôsobí to 

potom dobre, bohužia ľ, na m ňa ako na poslanca.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. V tomto s vami súhlasím, pán poslanec. Ten 

tlak je niekedy časový zložitý, pretože máme pred sebou 

zastupite ľstvo, máme mesiac kým materiál dáme do procesu, 

kým sa prerokuje v komisiách a v rade. A niekedy te n 

faktor jednoducho nestihneme. Možno to nie je tak c elkom, 
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ako ste povedali že je to pravidlo, ale v tomto prí pade sa 

nám stalo, že audítorskú správu sme nepredložili. 

 

 Ak dovolíte, k tomu čo povedal pán poslanec Kolek: 

 V závere čnom ú čte roku 2009, teda ke ď sme 

prerokovávali v roku 2010, tí ktorí ste tu boli pos lanci, 

si to pamätáte, bolo prijaté opatrenie, že treba ur obi ť 

inventarizáciu a poriadok s majetkom, pretože sa 

konštatovalo, že je to v zna čnom neporiadku. Inven-

tarizáciu majetku a všetko čo s evidenciou majetku súvisí. 

Bolo prijaté vtedy uznesenie, ktoré pán poslanec ci toval. 

Už v tom závere minulého volebného obdobia sa ve ľa toho 

nestihlo.  

 

 A to čo nám vy číta kontrolór, a zrejme oprávnene a 

preto tu navrhujeme k tomu 9 opatrení, že sme ani m y s tou 

inventarizáciou tak zásadne nepohli, ako by bolo po trebné. 

Ja to vysvet ľujem len tým, čo sme vám v čera odpo čtovali, 

399 materiálov, ktoré má majetkové oddelenie spraco vať do 

vedenia mesta, resp. do zastupite ľstva preto, aby sme 

riešili akútnu finan čnú situáciu mesta. To je moje jediné 

vysvetlenie. My samozrejme s tou inventarizáciou pr acova ť 

budeme, preto vám navrhujeme opatrenia, preto verím , že 

schválite časť C nášho uznesenia, kde je 9 opatrení, ktoré 

smerujú týmto smerom. 

 

 Čo sa týka krátkodobých záväzkov, pán poslanec, tá 

situácia naozaj je taká, ako je napísaná v závere čnom 

účte. Ale pravda o rozpo čtovom hospodárení nášho mesta je 

taká, že máme uhradené všetky bežné výdavky v lehot e 

splatnosti. Všetky bežné výdavky s výnimkou myslím jednej 
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položky, ktorá sa týka osvetlenia. A máme problém s  

uhrádzaním kapitálových výdavkov; to je to, čo sme 

diskutovali v čera, že sa nám neplnia príjmy. Čiže tam 

nevieme plni ť tak ako sme si plánovali a tam nám zostávajú 

nezaplatené faktúry.     

 

 To znamená, toto je obraz o situácii mesta. Ak ste  vy 

pripravení rokova ť každý mesiac o moste, o Henbury, a 

najnovšie budeme rokova ť aj o Predstani čnom námestí, 

rokujme prosím, nielen v rovine informa čného materiálu o 

stave rozpo čtového hospodárenia mesta.  

 

 My tú správu vám predkladáme, nikto o nej nikdy 

nediskutuje. Nikto. Nikto z vás tú správu nevytiaho l a 

nepovedal, že zlé je, alebo dobré je, ideme tak ako  máme.  

 

 Každý mesiac ju predkladáme, môžme ju zaradi ť do 

programu. A bavme sa o nej ve ľmi zodpovedne, je to obraz 

našej spolo čnej práce. Nás ako exekutívy, ale aj vás ako 

poslancov, ktorí mnohé tie veci ovplyv ňujete svojimi 

rozhodnutiami v dobrom aj v zlom. Čiže, ak chceme predís ť 

tým zimomriavkam o ktorých ste hovorili, pán poslan ec, ja 

tie zimomriavky mám vo vz ťahu ku kapitálovému rozpo čtu.  

 

 Kapitálový rozpo čet je relatívne vysoký. Príjmy z 

predaja majetku na úrovni 2,9 milióna, čiže nízke. Budeme 

musie ť v tom robi ť vážne kroky, vážne zmeny. Čiže ja mám z 

tohto zimomriavky.  

 

 S krátkodobými záväzkami sme si poradili a nemáme s 

nimi problém, pretože tak ako som povedal uhrádzame  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

308  

záväzky, ktoré mesto má a dokážeme si na to vytvori ť 

zdroje.  

 To ľko len reakcia na pána poslanca Koleka. 

 Ešte chce faktickou poznámkou zareagova ť pán poslanec 

Hrčka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja som pána Koleka ale pochopil 

tak, že vzh ľadom k tomu že nám rastie absolútne číslo v 

počte záväzkov, tak to že my sme sa dohodli s dodávate ľmi 

o pred ĺžení splatnosti, alebo o nejaké takéto veci, to 

nerieši problém. Ako pod ľa mňa je rozdiel že či, vy ste 

konštatovali, že všetky sú, že tam nie sú po lehote  

splatnosti. Ale to neznamená to, že nerastú. Ako ja  si 

myslím, teda aspo ň tak som pochopil pána Koleka, že on sa 

sťažoval na to, že rastú. To, že niekto nám predlžuje  

splatnos ť, to je síce pekné, ale to je proste len tla čenie 

balvana pred sebou a tla čenie problémov pred sebou, čo je 

podľa mňa vážnejší problém. Ako vážnejší, je to dos ť vážny 

problém. I ke ď súhlasím s vami, že to že sme v lehote 

splatností je pekné, ale nerieši to systematicky te n 

problém, ktorý tu nastáva, na ktorý pod ľa mňa pán kolega 

veľmi správne upozornil. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím. Ja si to uvedomujem. Ja si to uvedomujem , 

že my žijeme vlastne takým spôsobom, že snažíme sa byť 

akoby v termíne a v lehote.  
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 Ale robíme to za cenu toho, že s tým hospodárením 

musíme robi ť kroky, ako ste povedali, že máme niekde 

lehotu splatnosti aj pol roka. Pretože nie sme scho pní 

plati ť, to mesto je v takej situácii. Máme staré záväzky,  

ktoré nedokážeme plni ť. Skrátili sme bežný chod mesta, 

pretože potrebujeme si vyrobi ť na staré dlhy, a v tomto 

zmysle sa pod ľa mňa správame ako zodpovedný hospodár.  

 

 Tento obraz toho závere čného ú čtu je obraz 

hospodárenia zodpovedného hospodára. Ak tam nájdete  

nezodpovedný prístup, prosím, povedzte to. Nikto to  v tej 

diskusii nepovedal. To, že nemáme audítorskú správu , áno, 

nesplnili sme to čo ste možno od nás o čakávali. Ale z 

hľadiska hospodárenia sme nepovedali žiadne výhrady o krem 

toho, tej pripomienky pána poslanca že nám rastú 

krátkodobé záväzky. Ale to je objektívna vec, že ke ď 

nemáte, tak na ťahujete čas kedy to môžte splati ť. Ni č 

viac, ni č menej. Pán poslanec Kolek. 

 

 

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

 Ja by som sa len rád vyjadril k tomu vášmu sloví čku 

"staré záväzky". Oni sú totiž mladé. Tie záväzky sm e 

vyprodukovali už my v minulom roku. Čiže pokia ľ si to 

niekto vysvetlil s tým, že nám prechádzajú staré zá väzky z 

minulých období, tak to nie je pravda. Tie sú kapit ola 

sama o sebe. A v roku 2011 nám stúpli záväzky k 31.  12. o 

25 miliónov vo či 31. 12. 2010. Čiže staré záväzky v tomto 

nie sú. Tých starých záväzkov sme mali, tých 40 mil iónov, 

45. Ale nových záväzkov k tomu pribudlo 25, čiže to nie sú 
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staré záväzky. To sú už naše, naozaj naše, nás tu k torí tu 

sedíme a vás, ktorí riadite tento podnik, pardon za  výraz.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja vám rozumiem, len preto že musíme zaplati ť staré, 

nestíhame plati ť nové. To som musel poveda ť, a tam tá 

súvislos ť je, pán poslanec. Ak mám úver, ktorý musím 

zaplati ť v banke, pretože som si postavil štadión, tak 

musím ten záväzok zaplati ť, lebo tam som tak, že akože už 

je to na splatnos ť. Čiže, ak to musím zaplati ť, nemám na 

to, aby som platil krátkodobé záväzky. Takto to spo lu 

súvisí, a takto to naozaj je, pretože o tomto tiež ten 

účet hovorí. 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia , 

máme pred sebou ešte 50 bodov. Každý tu deklaroval ako 

bude hlasova ť. Myslím si, naozaj takéto debaty, hoci sú 

možno prínosom, niekde patria na kluby, ale naozaj nie tu, 

lebo tu budeme do zajtra rána. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja si myslím, že tá výhrada, ktorú otvoril pán 

poslanec Kolek je vážna a ja si myslím, že by o nej  mala 

rokova ť aj finan čná komisia, ktorej každý mesiac 
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predkladáme tie správy o stave finan čného hospodárenia 

mesta. Nikto sa takýmto spôsobom k veciam nevyjadri l, ako 

ste to dnes povedali, pán poslanec. Rozoberme si to  na 

odbornej komisii a povedzme si, že čo s tým vieme urobi ť a 

z čoho to teda vyplýva, lebo o tom ten závere čný ú čet 

priamo nehovorí. Odpo čtuje čísla, odpo čtuje záver roka a 

my vieme vysvetli ť veci, akým spôsobom sme k tým 25 

miliónom dospeli.  

 

 

 Ak dovolíte, ja by som teraz reagoval na návrh ale bo   

požiadavku pána poslanca Šov číka smerom k uzneseniu. 

 

 Ak sa pozriete na uznesenie, navrhujem, aby sme v 

bode A.1, teda nie navrhujem ale tam autoremedúrou 

vypúš ťam bod A.1, ke ďže nemáme audítorskú správu, nemôžme 

ju zobra ť na vedomie.  

 

 Navrhujem samostatné hlasovanie o bode A.2, t.j. 

zobra ť na vedomie stanovisko mestského kontrolóra. To je 

predložené, čiže objektívne zastupite ľstvo sa k nemu môže  

vyjadri ť, či ho berie na vedomie alebo nie. 

 

 K ľúčová, výroková časť bodu B je v časti B.1 a B.2: 

 B.1 schva ľuje celoro čné rozpo čtové hospodárenie bez 

výhrad. 

 B.2 schva ľuje závere čný ú čet, sú tam čísla. 

 

 Ak nechcete schváli ť závere čný ú čet, navrhujem, aby 

sme samostatne hlasovali o bode B.1 a B.2, aby ste sa k 

tomu mohli vyjadri ť.  
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 A navrhujem, aby ste prijali body B.3 až B.8, ktor é 

hovoria o tom, že sme vytvorili prebytok, že sme ne jakým 

spôsobom usporiadali vz ťahy mesta vo vz ťahu k rozpo čtovým 

a príspevkovým organizáciám. A v bode B.8 rozhodnem e o 

tom, že s tým prebytkom môžme naklada ť. Ak to neurobíme, 

nemôžme s tými peniazmi pohnú ť, oni zostanú ako keby 

visie ť, a budeme sa k ním musie ť vráti ť v septembri, v 

októbri, jednoducho raz s nimi nie čo musíme urobi ť. Ale 

nikto dovtedy na ne nemôže siahnu ť. Ani na rezervný fond, 

ani na fond rozvoja bývania. 

 

 Rovnako vám navrhujem, aby sme samostatným hlasova ním 

prijali bod C. To je 9 opatrení, ktoré smerujú ku 

zlepšeniu stavu v oblasti inventarizácie majetku, 

pohľadávok a všetkých tých ďalších vecí, ktoré tam sú. 

Čiže, aby sme samostatne hlasovali o bode C. 

 

 Čiže návrh je: A.2 samostatné hlasovanie. 

                    B.1, B.2 samostatné hlasovanie.  

                B.3 až B.8 samostatné hlasovanie. 

                C samostatné hlasovanie.  

 To je môj návrh ako predkladate ľa.    

 

 Dávam priestor pre vás, ešte som neuzavrel rozprav u. 

Ak máte iný návrh, nech sa pá či.  

 Pán poslanec Nesrovnal chce reagova ť na toto; pán 

poslanec, máte priestor. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Ja rozumiem o tom, že by sme mali rozhodnú ť o tom 

prebytku tých, neviem ko ľko to tu je, 4 milióny, ale my 

rozhodnime iba o tom. Pretože ke ď nám dáte rozhodova ť o 

napríklad Dopravnom podniku, zrazu ďalších 6 miliónov, o 

tom sa neviedla žiadna ve ľká rozprava, Dopravnému podniku 

sme poslali už peniaze a tu máme takto zo zadu ľavou 

schváli ť ďalších 6 miliónov, tak s tým by sme mali 

problém. Takže som za to aby sme schválili, ke ď tak 

hlasovali samostatne o správe audítora a o tých 4 

miliónoch. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže navrhujete hlasova ť iba o bode B.3 a B.8, 

pretože v B.3 schva ľujeme iba prebytok, ktorý bol 

vykázaný. B.4 je celkový prebytok, ktorý je znížený  o to 

čo sme museli odpo číta ť, to je 3,7. Čiže B.3, B.4 a B.8 sa 

týkajú len prebytku, ak teda chcete hovori ť o prebytku. 

 

 Čo sa týka Dopravného podniku, ja by som bol ve ľmi 

rád, keby som svojou poznámkou vyprovokoval pána po slanca 

Uhlera, pretože na valnom zhromaždení sme odsúhlasi li, že 

Dopravný podnik objektívne vytvoril stratu 6,482, t eda 6 

miliónov 482 tisíc 794 € a mesto sa k tomu postavil o tak, 

že tú stratu chce v budúcich rokoch vyrovna ť. Ni č sme 

neposlali Dopravnému podniku. 

 

 My bežne robíme to, že sa tvárime že strata 

neexistuje. To robili naši predchodcovia, neexistuj e 
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strata. Prídete na valné zhromaždenie, podnik vykáz al 

stratu a vy poviete: Nie, nebola, nebola.  

 

 My sme povedali, že aj tým sa chceme zaobera ť, ale 

tam ju chceme objektivizova ť. Chceme o tom rozpráva ť v 

dopravnej komisii, chceme o tom rozpráva ť s dozornou 

radou. Dozorná rada navrhla schváli ť hospodárenie 

Dopravného podniku bez výhrad. Tam je predsedom pán  

poslanec Uhler.  

 To urobilo valné zhromaždenie.  

 

 A ke ďže nemáme na to, aby sme nie čo riešili v roku 

2012, povedali sme že budeme Dopravnému podniku uhr ádza ť 

stratu ktorú dosiahol za rok 2011 a ktorá pôvodne m ala by ť 

12 miliónová. Čiže bol by to podstatne horší výsledok ako 

to čo tu máte predložené, že tú stratu budeme uhrádza ť v 

rokoch 2013 až 2015. Tak sme to navrhli na valnom 

zhromaždení, a tak to valné zhromaždenie prijalo. L en 

hovorím to pre poriadok, lebo nie je to úplne totož né s 

bodom B.7. A môžme o tom tu vies ť rozpravu, lebo si 

myslím, že treba. Je to vážna vec a súvisí s hospod árením 

roku 2011. 

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Potvrdzujem slová pána primátora. Dozorná 

rada Dopravného podniku odporu čila, aby strata bola krytá 

z rozpo čtu mesta. Po tom, ako sme minulý rok zažili 

škrtanie liniek, nechceme toto zaži ť znovu. Cie ľom vedenia 

Dopravného podniku je to, aby za tento rok bolo 
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hospodárenie na nule, aby sa toto nevyrábalo do bud úcna, 

aby to bolo posledný krát. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja teda autoremedúrou opravujem bod B.7 o ktorom s i 

myslím že treba hlasova ť. Ako sa k nemu postavíte, tak že 

budeme to kry ť zo strany hlavného mesta na obdobie 3 

rokov, po čnúc rokom 2013 s tým, že sme nepovedali že to 

bude rovnomerné krytie. A nazna čili sme, že v roku 2013 

možno naše schopnosti uhrádza ť túto stratu budú malé a že 

to budeme posúva ť skôr na tie roky ďalšie, kedy čakáme že 

rozpo čtové hospodárenie mesta sa zlepší.  

 Čiže B.7 by bolo v znení na obdobie 3 rokov, po čnúc 

rokom 2013, tak ako sme to prijali na valnom zhroma ždení 

Dopravného podniku, aby sme nemali v tomto nesúlad.   

 

 A ja si myslím, že aj k tomu sa musíme vyjadri ť, pán 

poslanec, pretože to tiež súvisí s tým rokom a neja ko to 

treba uzavrie ť a poveda ť, áno, toto je vec ktorej 

rozumieme, máme ju overenú dozornou radou, máme na to 

rozhodnutie valného zhromaždenia. 

 

 Čiže ja preto navrhujem vám, a ke ď chcete môžeme to 

robi ť samostatne B.5 tvorba a použitie prostriedkov 

peňažných fondov a ich závere čné ú čty. Ak neschválite, 

dobre, tomu by som rozumel.  

 

 B.6 je výsledné zú čtovanie finan čných vz ťahov  k 

mestským organizáciám; urobili prebytky, my chceme im 
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ponecha ť peniaze. Ak toto neurobíme, tie organizácie 

nebudú ma ť ani pár tisíc €, ktoré si sami vyrobili ako 

prebytok a my im nedáme možnos ť aby tie peniaze použili. 

Čiže to sa týka rozpo čtových organizácií. 

 

 B.7 je strata. 

 A to B.3, 4 a 8 súvisí s prebytkom. 

 Čiže môžme o každom bode osobitne a tie ktoré vecne 

súvisia, spolu.  

 Toto je môj návrh. 

 Pán poslanec Nesrovnal ešte raz sa hlási; nech sa 

páči, pán poslanec. 

 

 

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

 Ak môžem ešte k tomu Dopravnému podniku, ja sa 

nedivím, že dozorná rada schválila, aby sme to zapl atili 

my; ni č iné by som od nej ani ne čakal. Ale my posúvame tie 

peniaze nie dozorná rada. A zdá sa mi nefér vo či 

poslancom, že nikto o tom nevedel, nemal možnos ť sa 

zoznámi ť s tými prí činami. Finan čná komisia o tom 

nerokovala. Tak takto si to, odpus ťte, naslepo tu necha ť 

schváli ť, to nepodporím.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ale my sme to rokovali aj na mestske j 

rade, aj na finan čnej komisii, závere čný ú čet ste tam 

mali. Pre čo ste sa k tomu nevyjadrili, pre čo ste sa 

nepýtali?  
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 Bolo pred valným zhromaždením, všetky údaje sú k 

dispozícii. Sedia tam poslanci z vašich klubov, tí overili 

že všetko je tak ako má by ť.  

 Vy neveríte vlastným poslancom, ktorých ste poslal i 

do dozornej rady?  

 Ako to tu môže fungova ť potom?  

 To všetci chceme vidie ť všetko. 

 

 Ako dali sme tam zodpovedných ľudí a všetci sedeli na 

valnom zhromaždení. Keby sa boli vyjadrili, že je n ejaký 

problém, tak ja na to ako akcionár hlavný budem rea gova ť. 

Ale tam som mal pocit, že sme v zhode, aj dozorná r ada, aj 

zastúpenie mesta. Teda štatutár ktorý zastupuje 100  %-ného 

akcionára. A ak to chcete spochybni ť, to samozrejme sa dá 

a ja vám nehovorím, že to musíte schváli ť. Ale hovorím o 

tom, aké sú výsledky rokovania valného zhromaždenia , kde v 

zhode konala dozorná rada aj mesto.  

 

 Čiže navrhujem o bode B.7 hlasova ť v tom znení ako 

som uviedol a je na vašom rozhodnutí, aby ste rozho dli čo 

s ním urobíme. 

 Ešte pán poslanec Uhler má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ešte chcem len doplni ť, že správa o činnosti dozornej 

rady je v dnešných materiáloch. Ja si myslím, že je  

detailná, rozsiahla, takže tam sa dajú rôzne veci 

naštudova ť A ak budú otázka, tak samozrejme môžme potom 

zodpoveda ť. 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.  

 Ak dovolíte, týmto asi uzavrieme diskusiu, lebo sa  už 

nikto do nej nehlási. Povedali sme aj postup pre 

hlasovanie; predpokladám že ho má poznamenaný aj ná vrhová 

komisia, takže si spolu s tým poradíme. Lebo tých u znesení 

je viac, o ktorých budeme hlasova ť. 

 Čiže uzatváram možnos ť sa prihlási ť.   

 Ten záver sme už vlastne vyslovili v rámci rozprav y 

aj z mojej strany, aj z vašej strany, po ďme teraz to 

premeni ť na rozhodovanie poslancov. 

 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: 

 Takže budeme hlasova ť o niektorých bodoch v A, B, C 

samostatne; ja to budem číta ť.  

 V bode A berie na vedomie, hlasujeme o bode 2. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže A.1 stiahnuté, hlasujeme len o bode 2.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 A.1 vypúš ťame.  
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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, hlasujeme o bode A.2. 

 Prosím prezentujte sa a hlasujte o bode A.2 

uznesenia.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Máme problém s hlasovacím zariadením? Prosím, je t o 

zablokované? Tak predpokladám, že nie.  

 Má niekto ešte problém lebo; prosím, pán kolega, e šte 

tu mám ďalších troch poslancov. 

 

 Prosím, budeme to hlasovanie opakova ť, aby sme 

overili, či hlasovacie zariadenie funguje správne, lebo 

chcem aby ste každý mohli prejavi ť svoju vô ľu, aby v tomto 

neboli pochybností. Aj pán poslanec Za ťovi č aj s pánom 

poslancom Kuglerom mali problémy.  

 Celý rad?  

 Áno, pána poslanca Gašpierika som videl, ako keby ste 

tu vôbec neboli na tom.   

 

 Pán Peev, vieme sa pozrie ť na ten rad, kde sedia 

poslanci v druhom rade, tu. To je celý ten rad, ahá , čiže 

to nám robí problémy celý rad.  

 Takže skúsime to ešte raz, aby sme odhalili že kde  je 

problém? 

 Pán Peev to bude sledova ť priamo na mieste činu.  

 Hlasujeme ešte raz o bode A.2 hoci sme ho prijali.   

Máme?  

 Nefunguje to.  

 Ahá, tak potom chví ľu prosím technická prestávka. 
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 Ke ď bude problém, budeme hlasova ť rukou, ni č iné nám 

neostane. Bude to nie jednoduché, ale.  

 Niekde zrejme bolo prerušené spojenie, ktoré treba  

obnovi ť, inak to nebude fungova ť. 

 

 Pani predsední čka, budeme to spolu upres ňova ť tie 

samostatné hlasovania.  

 Pani predsední čka B.3, B.4 a B.8 bude spolo čne; B.3, 

B.4, B.8 je spolo čne, lebo to je celé o prebytku. To bude 

jedno hlasovanie. 

 Samostatne bude B.5, samostatne B.6, samostatne B. 7. 

 A "C" ako celok.  

 3, 4 a 8 je o prebytku, čiže to budeme na jedenkrát.  

  

 Keby sme to skúsili tak, že by sme hlasovali 

aklama čne; nie? Necháme to radšej tak, že po čkáme na 

technické zariadenie.  

 Je tu snaha vymeni ť pánovi poslancovi Muránskemu 

zariadenie, lebo zrejme tá chyba nastala niekde v t omto 

priestore.  

 Áno, nie čo cvaklo v systéme.  

 Ako sme na tom pán Peev? Môžme? (Áno.) 

 

 Čiže, prosím, ideme opakova ť hlasovanie o bode A.2 

nášho uznesenia, aby sme si vyskúšali, či všetkým 

poslancom funguje hlasovacie zariadenie. Pán Peev t o 

kontroluje, zdá sa, že to nabehlo výmenou toho tech nického 

zariadenia u jedného poslanca.  

 Prosím ešte raz pani predsední čku, aby to formálne 

povedala ona, tak ako to pravidlo káže. 

 Pani predsední čka máte slovo. 
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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 A.2 berie na 

vedomie. 

 

 

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 

tom, že berieme na vedomie stanovisko pána mestskéh o 

kontrolóra k návrhu závere čného ú čtu. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných poslancov.  

 Všetci hlasovali za, nikto proti, nikto sa nezdrža l. 

 Konštatujem, že sme schválili túto časť uznesenia. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďalej budeme hlasova ť samostatne o B.1. 

 

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 schva ľujeme 

celoro čné hospodárenie mesta bez výhrad.  

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných poslancov. 
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 Osem hlasovalo za, piati proti, tridsiati sa 

hlasovania zdržali.   

 Bod B.1 sme neprijali.  

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďalej hlasujeme o bode B.2 samostatne. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Schva ľujeme závere čný ú čet s tými číslami, ktoré 

vykazujeme na strane príjmov, výdavkov a prebytku k torý 

sme dosiahli. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tejto časti 

uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných 

 Osem poslancov hlasovalo za, jeden proti, tridsiat i-

traja sa hlasovania zdržali.  

 Ani túto časť uznesenia sme neprijali. 

 Pani predsední čka máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďalej budeme hlasova ť samostatne o B bod 3, 4 a 8. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 To sa týka prebytku, to že sme vykázali prebytok, aký 

je celkový prebytok a ako ho rozde ľujeme. 

 To je hlasovanie, ktoré teraz ideme urobi ť. 

 Prosím, hlasujte o bodoch B 3, 4 a 8 nášho uznesen ia; 

nech sa pá či rozhodnutie o prebytku za minulý rok. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov.  

 Tridsa ťšes ť hlasovalo za, jeden proti, piati sa 

zdržali. 

 Konštatujem, že tieto body uznesenia sme prijali. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďalej budeme hlasova ť samostatne o B, bodoch 5, 6 a 

7, pri čom v bode 7 je autoremedúrou opravené na obdobie 3 

rokov, po čnúc rokom 2013. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, ale urobme to tak, aby sme o každom bode 

rozhodli samostatne. Čiže B.5. Samostatne B.5. 

 Čiže ideme hlasova ť o tom, že schva ľujeme tvorbu a 

použitie prostriedkov pe ňažných fondov a ich závere čné 

účty za rok 2011. 

 Nech sa pá či, prezentuje sa a hlasujte.  

 Hovoríme o použití pe ňažných fondov hlavného mesta za 

rok 2011. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ť hlasovalo za, nikto proti, dvanásti sa 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili bod B.5. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďalej samostatne B.6. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 To je výsledné zú čtovanie vz ťahov k našim organi-

záciám a usporiadanie vz ťahov s nimi z h ľadiska prebytku 

voči organizáciám.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, desiati sa zdržali. 

 Prijali sme aj bod B.6. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 A bod B.7 samostatne. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 B.7 je strata Dopravného podniku a jej vysporiadan ie 

v tom znení, ako som ho uviedol, autoremedúrou. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťsedem za, štyria proti, desiati sa zdržali, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali aj bod B.7 nášho uzne-

senia. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 A ďalej budeme hlasova ť o bode C, pri čom v bode 5 je 

malá chyba. A tam úloha trvalá, pod to treba doplni ť 

termín kontroly raz ro čne k 31. 1., 31. januára. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže toto si autoremedúrou osvojujem.  

 Čiže v bode C.5 k trvalej úlohe termín kontroly 

január každého roku; koniec januára. 

 Prosím, budeme hlasova ť o bode C so všetkými 

opatreniami, ktoré sú navrhované, vrátane tejto dro bnej 

zmeny. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 
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 Tridsa ťštyri za, nikto proti, ôsmi sa zdržali 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme schválili aj bod C uznesenia a  

tým sme uzatvorili rokovanie o závere čnom ú čte s tými 

rozhodnutiami, ktoré sme spolo čne urobili.  

 Otváram rokovanie o bode číslo 53. 

 

 

BOD 53:  

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2012 . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál vám predkladáme s tým, že k zmene rozpo čtu 

nás priviedli viaceré skuto čnosti. Tou jednou z nich je 

prijatie novely zákona o sociálnych službách, ktorá  bola 

prijatá ešte v minulom volebnom období v Národnej r ade a 

od 1. marca sa štát zaviazal, že bude mestám a obci am 

refundova ť na každého klienta pevnú sumu, ktorou chce 

podpori ť sociálne služby. A táto suma sa musí premietnu ť 

do nášho rozpo čtu inak než sa doteraz premietal príspevok 

štátu. A dokonca je tá suma o 400 000 € vyššia ako bola 

doteraz tá suma.  

 

 To je vlastne jeden z hlavných dôvodov zmeny 

rozpo čtu, ktorú vám predkladáme. S tým, že v rámci toho, 

toto je príjmová stránka, chceme rieši ť problém, ktorý 

súvisí so zvýšením platov sestier, ktoré pracujú v našich 
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sociálnych zariadeniach, a ktorým sme platy doteraz  

nezvýšili pretože sme na to nemali finan čné prostriedky. 

Zmenou rozpo čtu si na to môžme vytvori ť zdroje s tým, že 

riešime v tej zmene rozpo čtu aj použitie finan čných 

prostriedkov, ktoré ste pred chví ľou schválili z použitia 

prebytku hospodárenia z minulého roku. 

 

 Tie návrhy sú predložené v materiáli s tým že sa 

odvolávajú na závere čný ú čet, na stranu 55 a 56, kde sú 

tie návrhy konkrétne rozpísané. Pokia ľ ich budete chcie ť 

teda dokumentova ť, ktoré to presne sú, vieme tie návrhy 

znovu tu pre číta ť, aby ste mali presnú informáciu o tom, o 

čom sa hlasuje. 

 

 Peniaze, ktoré tu navrhujeme použi ť, z h ľadiska 

výdavkov nie sú ve ľké. Ale z h ľadiska tých jednotlivých 

potrieb sú naliehavé, či je to doriešenie poplatkov ktoré 

nemáme uhradené na rekonštrukcii Zimného štadióna 1 33 000 

€ za finan čnú náhradu na výrub drevín, otázku doplatkov na 

správu a údržbu komunikácií, zvýšenie čistoty v meste a 

niektoré ďalšie položky, ktoré máme v navrhovanej úprave 

rozpo čtu. Z nášho poh ľadu sú to veci ktoré sú dôležité. 

 

 Rovnako ako riešenie problémov, ktoré sa týkajú 

hospodárenia Mestských lesov, kde sme pri schva ľovaní 

rozpo čtu zobrali organizácii 130 000 €, a my tu navrhujem e 

vráti ť 100 0000 € spä ť do hospodárenia mestského podniku  

Mestské lesy a 30 000 € necha ť ako pilotný projekt na 

riešenie problematiky terás, na ktoré tých 130 000 bolo 

ur čených, pretože si myslíme že nevieme tie peniaze 

efektívne minú ť vzh ľadom na legislatívne problémy a právne 
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problémy, ktoré súvisia s použitím pe ňazí na terasy. Preto 

si myslíme, že budeme schopní efektívne zhodnoti ť 30 000 

€, ale 130 000 by sme nedokázali, preto navrhujeme túto 

finan čnú operáciu. 

 

 Chcem sa ospravedlni ť tým členom mestskej rady, ktorí 

majú pocit, že materiál ktorý dostali dnes je iný n ež 

dostali na mestskej rade. Ten rozdiel je 21 122 € s  tým, 

že sme zlé zaú čtovali gastro lístky. Čiže smerom ke ď sme 

robili závere čný ú čet nám vyšlo, že máme o 21 000 € viac a 

tie sme premietli do toho materiálu. Ospravedl ňujem sa za 

to.  

 

 Dnes ráno sme vám dodali tabu ľku z ktorej je to vidno 

veľmi preh ľadne. Čiže nejde o žiadne machinácie z našej 

strany, jednoducho zosúla ďujeme materiál 52 a 53 závere čný 

účet a použitie pe ňazí. Nemôžme použi ť nie čo čo nemáme.  

 

 Ale ak máme viac, musíme rozhodnú ť čo s tými peniazmi 

urobíme, či ich zapojíme do rozpo čtu alebo nie. Tu sme 

navrhli ich zapoji ť. Čiže ospravedl ňujem sa, ak ste tam 

našli drobné rozdiely. Pani poslanky ňa Tvrdá ma na to 

včera upozornila a my sme to do dnešného d ňa 

skonfrontovali a dali sme vám dnes návrh, ako vlast ne tie 

peniaze vznikli a pre čo tam je rozdiel, ur čite to nie je 

svojvô ľa z našej strany. Je to ú čtovná operácia, ktorá 

vyplýva z logiky veci. 

 To ľko úvodné slovo z mojej strany na zmenu rozpo čtu 

hlavného mesta. 

 Otváram diskusiu, v ktorej faktickou poznámkou chc e 

uvies ť svoj príspevok pán starosta Bajan. 
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Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ospravedl ňujem sa, že 

toto takto vstupujem, ale závere čný ú čet je výlu čne v 

kompetencii poslancov mestského zastupite ľstva. Len chcem 

ťa poprosi ť o jednu vec, pán primátor. 

 

 Sú časťou podania eurofondov okrem iného je aj 

predloži ť platný závere čný ú čet. Potom, ako sa rozhodli 

poslanci nepodpori ť tento závere čný ú čet, je vážne 

ohrozené €, je náš projekt elektronizácia, kde do 1 3. 7. 

máme predloži ť všetko. 

 

 Preto ťa prosím, aby si možno zvolal predsedov klubov 

a zistil, čo sa v tejto veci dá ešte urobi ť, pretože viem 

že idú prázdniny asi parlamentné, alebo teda zastup i-

te ľské, a bude to mimoriadne vážny problém. Všetko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta, ďakujem za to upozornenie. Škoda, že si 

ho nepovedal v tom predošlom bode, pretože možno by  sme to 

boli hodnotili inak. Musíme to vyhodnoti ť.  

 

 My máme za to, že zo zákona je povinnos ť prerokova ť 

závere čný ú čet. Ak vyžadujú pravidlá Európskej únie 

schva ľova ť, alebo schválený závere čný ú čet, budeme ma ť 

problém, overíme to. Ja požiadam pani riadite ľku, aby sa 

tomu venovala hne ď teraz a s kolegami, ktorí to môžu 
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preveri ť v priebehu d ňa,  aby sme si tú situáciu postavili 

tak ako reálne je a vedeli, či sa budeme môc ť uchádza ť o 

fondy alebo nie.  

 Ešte pán starosta Pilinský; nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som teda v súvislosti s touto 

informáciou spýtal, či je taký istý režim aj pri 

integrovaných stratégiách rozvoja mestských oblastí , čo sú 

tiež európske peniaze? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 To sú tie isté peniaze z Opera čného programu 

Bratislavský kraj. Ak jeden manuál povie že závere čný ú čet 

tak potom ur čite aj druhý.  

 

 Ale toto je informácia, ktorú treba overi ť. Pán 

starosta Bajan na ňu upozornil. Ja požiadam, aby ste v tom 

smere konali a urobili pre poslancov krátku informá ciu, či 

ústnu alebo písomnú. 

 (Poznámka v pléne.) 

 Zatia ľ povedal by som projektový manažér, lebo túto 

funkciu vykonáva pán Peev hovorí, že treba ma ť schválený 

účet. Ale overíme to ešte, aby to bolo z manuálu, aby  sme 

to neriešili teraz na kolene. Vieme sa v priebehu d ňa k 

tomu vráti ť, len musíme tú informáciu ma ť overenú.  

 Hovoríme teraz o návrhu na zmenu rozpo čtu. 
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 K nej diskutuje pani poslanky ňa Krištofi čová; nech sa 

vám pá či. 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Chcela by som sa chví ľu venova ť téme 

pochôdzkovej terase v Petržalke. Táto téma tu rezon uje na 

meste už dos ť dlho a jej nosite ľom bol náš bývalý pán 

poslanec Ágošton. Jeho iniciatíva vyústila tam, že boli 

alokované prostriedky v rozpo čte na opravu pochôdzkových 

terás v Petržalke. 

 

 Teraz pozerám do tohto materiálu a je tu snaha zme ni ť 

tieto finan čné prostriedky a presunú ť to na Mestské lesy. 

Faktom zostáva že tým, že boli tie finan čné prostriedky na 

meste v rozpo čte alokované, pristúpilo sa k ďalšiemu 

kroku. Prebiehali rokovania medzi mestom a mestskou  

časťou. Mesto dalo návrh na 4 varianty, akým spôsobom s a 

bude podie ľať na oprave pochôdzkových terás v Petržalke. 

Petržalka, miestna časť si vybrala jednu variantu, 

pripravila si pilotný projekt, vy členila na to finan čné 

prostriedky. Čiže je to v tomto štádiu. 

 

 A teraz ideme tieto finan čné prostriedky, ktoré majú 

odís ť na opravu pochôdzkových terás a majú odís ť do 

Petržalky, chceme ich presunú ť alebo z tohto rozpo čtu 

zobra ť. 

 

 My všetci vieme, že toto je problém, ktorý sa 

neriešil 30 rokov. To je problém, ktorý nespôsobili  

občania Petržalky, ale Petržalka je najvä čšie sídlisko na 

Slovensku. A my si vieme predstavi ť čo tí ob čania, ktorí 
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tam chodia denno-denne, musia sa na to díva ť a musia sa s 

tým popasova ť.  

 

 Po 30 rokoch je už čas, aby za čal a naštartoval ten 

pilotný projekt. Vybrala sa pochôdzková terasa, kto rá 

majetkovoprávne je vcelku prijate ľná a dá sa uskuto čni ť. 

Takže ja z tohto h ľadiska by som chcela apelova ť aj na 

vás, pán primátor, aj na poslancov ktorí tu sedia, aby sme 

tieto peniaze v rozpo čte na pochôdzkové terasy nechali.  

 

 Pri tej príležitosti ja si dovolím da ť aj návrh na 

zmenu v textovej časti, lebo zmena v návrhu uznesenia, k 

zmene nepríde, lebo v textovej časti je to len plus, 

mínus.  

 

 Čiže ja si dovolím da ť, vypusti ť na strane číslo 3, 

bod číslo 7, a vypusti ť na strane 5, a tam to nie je 

ozna čené číslo, ale ja to teda pre čítam tak ako je tu 

podané. Sú to, riadok, príspevok na bežné výdavky M estským 

lesom plus 100 000 € a pilotný projekt opravy terás  

mestskej časti Petržalka mínus 100 000 €. 

 

 Ja viem, pán primátor, že teraz mi poviete, že dob re, 

ak to urobíme, kde zoberieme peniaze pre Mestské le sy? 

Lebo to vždycky býva taká obligátna odpove ď.  

 

 Chcem len poveda ť, že mesto o čakáva ur čitý príjem  z 

nejakých dividend Vodárenskej spolo čnosti a Mestské lesy 

prežijú, oni neskrachujú. Ale ke ď my vezmeme tieto peniaze 

z rozpo čtu pre pochôdzkové terasy, tak nám ten pilotný 

projekt ur čite skolabuje. 
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 Takže skúsme nájs ť také nejaké riešenie.  

 Ja myslím, že pre Mestské lesy sa finan čné 

prostriedky nájdu. Ale týmto, že by sme zobrali fin ančné 

prostriedky na opravu pochôdzkových terás vlastne 

zabrzdíme pilotný projekt a zabrzdíme naštartovanie  opráv 

pochôdzkových terás.  

 

 Faktom zostáva, že ďalším krokom by malo by ť majet-

kovoprávne vysporiadanie týchto terás, lebo tam je to, ja 

poviem laicky, je to "guláš". A ke ď už bude jasný 

vlastník, tak potom sa môžeme uchádza ť aj na peniaze z 

eurofondov. Možno, že tá cesta bude už potom ľahšia. Ale v 

každom prípade by bolo ve ľmi dobré, keby sa za čalo s týmto 

pilotným projektom už po 30 rokoch. Ďakujem pekne. 

 A ja tento návrh na zmenu textu v materiáli dávam 

návrhovej komisii. 

 

 

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 pani 

poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Výnimo čne nesúhlasím s pani 

kolegy ňou. Myslím si, že bola naša chyba a treba si ju 

prizna ť. Pri schva ľovaní rozpo čtu na rok 2012, že pán 

kolega Ágošton len tak navrhol nie čo, chceli sme ho 
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podpori ť, a ja osobne som nevedela, že túto čiastku 130 

tisíc nemá prerokované s riadite ľom Mestských lesov. Čiže 

organizácia Mestských lesov je momentálne neúnosná a treba 

aby sme aspo ň tých 100 000 tam vrátili. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor.  

 Ja by som nadviazal na pani kolegy ňu Krištofi čovú. 

Uvedomujem si to, že tá zmena rozpo čtu sa robí vždycky za 

ur čité obdobie, vybíjajú sa financie, a tá zmena vždyc ky 

reaguje na konkrétnu potrebu. 

 

 Uvedomujem si aj to, že Mestské lesy potrebujú ak s 

tými peniazmi minulý rok rátali.  

 

 Napriek tomu však tú zmenu v takomto predloženom 

znení nemôžem podpori ť presne z toho istého dôvodu, ktorý 

uviedla pani poslanky ňa Krištofi čová.  

 Na jednej strane je to ur čitý morálno-emotívny dôvod. 

Nebohý pán poslanec Ágošton, nech mu je zem ľahká, ešte 

poriadne ani nevychladol, je to pol roka, odkedy od  nás 

odišiel a my už tie peniaze, ktoré on "inovoval" (v  

úvodzovkách) pre Petržalku ideme deli ť na nejaký úplne iný 

účel. To je po prvé.  
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 Po druhé je to aj praktická vec. Naozaj petržalské  

terasy sú v katastrofálnom stave a sú aj mestským 

problémom, pretože to vlastníctvo v niektorých príp adoch 

je identifikovate ľné ako aj mestské.  

 

 A kone čne po dlhých, dlhých rokoch sa tu črtá ur čitý 

pilotný projekt, kedy by sa mohli druži ť financie mestské, 

petržalské a nejakých správcovských spolo čností na to, aby 

sa za čalo s opravou havarijných stavov tých terás. 

 

 Ak by sme toto vyskúšali a zistili, že tento model  

financovania nefunguje, tak potom prosím, tie penia ze sú 

tam zbyto čné. Naozaj presu ňme ich niekde, kde budú 

užito čnejšie. Ale my sme nemali ani možnos ť to vyskúša ť, 

ten pilotný projekt. A ak tieto peniaze presunieme,  tak ho 

ani nepreskúšame. Je dos ť možné, že žiadnu terasu 

neopravíme. Čiže ja sa naozaj prihováram za to, čo 

povedala pani poslanky ňa Krištofi čová, dajme tým terasám 

šancu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pilinský.  

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja si myslím, že tým terasám šancu dávame, 

pretože nechávame tam istú sumu na to, aby sa nejak ý 
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pilotný projekt spustil. Ja by som nesúhlasil s tvr dením 

kolegyne ktorá hovorí, že Mestské lesy prežijú.  

 Áno, Mestské lesy prežijú, ale nebudú kosi ť lúky, 

ktoré majú v správe, nebudú vynáša ť smetí z lesoparku o 

ktoré sa musia stara ť.  

 A potom si povedzme, že budú musie ť možno viacej 

ťaži ť.  

 A ich prvoradou úlohou ako mestského lesoparku je 

trošku iná funkcia ako prináša ť zisk z rúbania dreva a z 

predaja dreva. 

 

 Ja by som chcel upozorni ť aj na tú skuto čnos ť, že ke ď 

sa tu pri schva ľovaní rozpo čtu zrazu ocitol tento návrh, 

tak Mestské lesy mali rovnako pripravený projekt na  

revitalizáciu piknikového areálu nad Peknou cestou,  pod 

horár ňou. A tá revitalizácia tohto, tejto aktivity, teda 

tejto lokality je tým pádom ohrozená. Je to na rozh raní 

mestskej časti Bratislava-Ra ča a Bratislava-Nové Mesto.   

 

 Mestské lesy sú využívané všetkými Bratislav čanmi a 

bohužia ľ teda, terasy v Petržalke sú využívané obyvate ľmi 

súkromných domov a majite ľmi garáží.  

 Takže ja sa aj pýtam na to, či ide mesto financova ť 

opravu súkromného majetku? Pretože ja si pamätám, ž e tuná 

minulý rok, neviem či to bol len nejaký názor okresnej 

prokuratúry alebo či to bol nejaký rozsudok, kde teda bola 

dos ť zna čná polemika o tom, kto má financova ť opravu 

takýchto terás? 

 

 Ja vítam ten pilotný projekt. Každý nejakým spôsob om, 

že aj mesto, aj mestská časť, aj majitelia, aj správcovské 
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spolo čnosti, ale my týmto opatrením prakticky znemožníme 

rekonštrukciu areálu, ktorý bol pripravený, rozprac ovaný a 

areálu Mestských lesov, ktoré využívajú všetci Brat i-

slav čania. 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. Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Pán primátor, ke ď sa prerokovával rozpo čet na rok 

2012, vy viete že to prerokovanie nebolo jednoduché . A my 

ako poslanecký klub SDKÚ-DS, MOST HÍD sme si zadefi novali 

priority, ktoré sme povedali, že aj v tej finan čnej 

situácii mesta ktorú máme, sme schopní realizova ť.  

 

 Teraz tuná príde nejaký návrh na zmenu rozpo čtu, 

ktorý túto jednu prioritu opustil.  

 Ja vás vyzývam, ako predkladate ľa, aby ste si návrh 

pani poslankyne Krištofi čovej osvojili autoremedúrou.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja na to hne ď zareagujem, len dám slovo pánovi 

poslancovi Len čovi.  

 Mám pre vás riešenie, ktoré pod ľa mňa nás pohne 

dopredu. Nech sa pá či. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja nebudem 

hovori ť o Mestských lesoch ani o petržalských terasách, 

ale tento môj príspevok som avizoval už pri prvom b ode, 

keď sme schva ľovali vyhodnotenie uznesení splnených.  

 Týka sa, týka sa kapitálových výdavkov, ktoré nie sú 

v uznesení, ale sú v tej ďalšej časti, kde je to 

rozpísané, kde sme uznesením 583/2012 vy členili 1 000 € 

pre príspevkovú organizáciu GIB na vypracovanie 

investi čného zámeru rekonštrukcie objektu na Radlinského 

53 ako budúce sídlo pre Základnú umeleckú školu Pod ja-

vorinskej.  

 

 Ja som už avizoval, že komisia pre školstvo, 

vzdelávanie a šport prerokovala tento materiál, kto rý som 

si vyžiadal od pani riadite ľky Zálešakovej. A v podstate 

to vyhodnotila ako pozitívnu informáciu s tým, že n avrhla 

pokra čova ť v tomto projekte tak, aby sa v kone čnom 

dôsledku dosiahol ten cie ľ, ktorým je teda pres ťahova ť 

Základnú umeleckú školu z Mlynským Nív, kde je v 

provizórnych priestoroch do objektu na Radlinského 53. 

 

 Preto si dovolím predloži ť návrh do uznesenia v tomto 

zmysle, kde navrhujem nielen presunú ť tých 1 000 €, ktoré 

už sa vlastne minuli na spracovanie toho investi čného 

zámeru do kapitoly GIBu, ale aj tých zvyšných 29 00 0, 

ktoré tam ostali a ktoré sú rozpo čtované na tento rok. A 

tieto by sa mali použi ť na projektové a prípravné práce, 

rekonštrukciu objektu na Radlinského 53 v zmysle to hto 

vypracovaného investi čného zámeru. 
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 V ďalšej časti chcem, aby sme ako poslanci požiadali 

pána primátora, aby zapracoval sumu 200 000 €, ktor á vyšla 

vlastne z posúdenia tohto investi čného zámeru na 

rekonštrukciu objektu na Radlinského 53 ako budúceh o sídla 

školy do rozpo čtu na rok 2013. 

 V tomto zmysle predkladám návrh na doplnenie 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec v tej prvej časti asi nebude problém. 

Tam vám poslanci podporia, lebo tie peniaze máme. M ôžme 

prija ť aj tú druhú časť, tých 200 000, ale tam je to na 

vašom rozhodnutí. Ak sa vy rozhodnete, že tie penia ze 

uvo ľníte, my ich budeme h ľadať. Ak bude prijaté uznesenie, 

budeme ich h ľadať, ale neviem zaru či ť, že to uznesenie 

dokážem splni ť. 

 Pán poslanec Hanulík ešte chce hovori ť. 

 

 

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

  Ďakujem pekne, vážený pán primátor. Prosím vás, ja 

som dostal taký materiál, teda zobral som taký mate riál z 

Dúbravky, kde máme problém s tým, že sa dlhodobo 

nerekonštruoval podchod, ktorý je od obchodného dom u 

Saratov smerom na Nejedlého s tým, že ľudia tento podchod 

tým pádom nevyužívajú, lebo je taký strašidelný a 

prechádzajú bežne cez cestu.  
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 Tá cesta je zabránené tomu zábradlím a tým pádom 

vznikajú tam rôzne kolízne situácie.  

 

 My sme ako v Dúbravke prijali takú predstavu, že b y 

sme za 7 000 €, ktoré by sme chceli zmeni ť rozpo čet, sa 

mohol vytvori ť klasický prechod pre chodcov s tým, že by 

sa to zábradlie ktoré dneska tomu bráni, prerušilo,  

namaľovalo by sa tam, a nevznikali tie situácie, ktoré t am 

dnes vznikajú denno-denne. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, my budeme zrejme v septembri hodnoti ť 

rozpo čet za prvý polrok, budeme robi ť ďalšie úpravy 

rozpo čtu. Ak by si predložil tú požiadavku, alebo ju 

predloží pán starosta, vieme sa ňou zaobera ť. Ale musí to 

byť podložené, aby sme sa vedeli k tomu vyjadri ť.  

 

 Ak dovolíte, ja by som rád zareagoval na tú poznám ku 

o tých terasách: 

 

 Pani poslanky ňa Krištofi čová, ja ve ľmi dobre rozumiem 

tomu problému - terasy; a nesúhlasím s pánom staros tom 

Pilinským, že to nech si rieši niekto iný.  

 

 To je problém, ktorý sa netýka len Petržalka, týka  sa 

aj ďalších mestských častí kde máme terasové domy a kde 

keď naozaj naštartujeme nejaký mechanizmus, tak to môž e 

vies ť k riešeniu priestorov, ktoré v zásade majú verejný  

charakter, lebo ľudia po nich chodia. 
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 A na druhej strane aj súkromno-vlastnícky charakte r, 

pretože my tvrdíme v našich stanoviskách právnych, že tie 

objekty sú sú časťou bytových domov a že vlastníci ke ď si 

kúpili byty si svojim spôsobom kúpili aj terasu, čo nie je 

dobrá správa pre žiadneho vlastníka bytu ktorý v ta kom 

dome býva, lebo z toho mu vyplývajú povinnosti rovn ako ako 

má povinnosti vo či streche alebo pláš ťu toho objektu. Tak 

má svoje povinnosti aj ku tej terase.  

 

 Ja považujem pilotný projekt, ktorý Petržalka má 

pripravený, za ve ľmi dôležitý, pretože ak naštartujeme, ak 

nájdeme ten mechanizmus, tak je to ve ľký krok dopredu. A v 

tomto zmysle by som bol ve ľmi nerád, keby sme našim 

konaním to zabrzdili.  

 

 Ale ja ten problém poznám, lebo my sme sa o to 

snažili ešte ke ď sme v Petržalke pôsobili s pani 

námestní čkou. Tiež sme sa snažili vytvori ť pilotný 

projekt, mali sme schválené uznesenie v zastupite ľstve. 

Dohodli sme sa s garážnikmi, to boli tí pod terasou , ale 

majitelia priestorov na terase, tých nebytových a 

vlastníci bytov, to sú stovky ľudí s ktorými sa musíte 

dohodnú ť.    

 

 Ak máte pripravené, ak by ste tu dnes povedali, má m 

100 podpisov z jedného domu, nebytové priestory, 

garážnikov a čaká sa len na 130, tak ja budem prvý kto si 

osvojí ten návrh. Ja vám chcem poveda ť, že pod ľa mňa 

poslanci nespochyb ňujú to, že dáme 130 ako mesto. Len 

hovoríme o tom, že z týchto 130 v roku 2012 dáme ib a 30.  
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 Záväzok, ktorý môže podpísa ť zástupca mesta, a ja si 

to zoberiem na seba, je 130 celkových na pilotný pr ojekt, 

aby ste vy vedeli po číta ť s peniazmi.  

 

 Ale ja neverím tomu, že to máte pripravené tak, že  

130 do konca roku miniete. O tom tu rozprávame. 

 

 Lebo my nechceme bráni ť pilotnému projektu.  

 My sme za, a ja budem cíti ť ten mandát že ste 

schválili 130. Ale teraz hovoríme len to, že v tomt o roku 

nevieme minú ť viac ako 30, lebo ani vy to zrejme 

nedokážete z h ľadiska prípravy tej investície, povolení 

ktoré na to treba, súhlasu tých všetkých ostatných 

subjektov. 

 

 V tomto zmysle by som bol ve ľmi rád, keby ste 

akceptovali ten návrh, ktorý tam je. A uverili tomu , že my 

sa v budúcom roku, tak ako tu je požiadavka na 200 000 na 

Radlinského, aby ste verili tomu, že dáme do rozpo čtu 100 

tisíc na petržalskú terasu, pilotný projekt, pretož e tá 

oprava zrejme bude pokra čova ť aj v roku 2013, resp. náš 

záväzok sa dá financova ť v roku 2013.  

 

 Čiže ja tu prehlasujem, že som za to, aby mesto 

vstúpilo do pilotného projektu v rozsahu 130 000.  

 A myslím si, že žiadny poslanec s tým nemá problém .  

 

 Ale aby sme urobili úpravu rozpo čtu kde povieme, že 

tohto roku do toho dáme fyzicky len 30, pretože tie  

ostatné potrebujeme na iné ú čely.  
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 Toto je môj návrh takého kompromisného riešenia, 

pretože chápem dôležitos ť a význam toho čo chcete pani 

poslanky ňa dosiahnu ť pre Petržalku. A je to z môjho 

pohľadu ve ľmi dôležité.  

 

 Faktické poznámky; pán poslanec Pilinský, potom pa ni 

poslanky ňa Krištofi čová. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán primátor, ja som nepamätám, že by som v o 

svojom príspevku povedal, že to je problém niekoho iného. 

Ja som sa len pýtal, či mesto neplánuje investova ť 

majetok, teda financie do cudzieho majetku?  

 A rovnako ja som povedal aj to, že tiež si myslím,  že 

tých 30 000 na ten pilotný projekt, ktorý tak ako j e 

naštartovaný, to znamená mesto, mestská časť, vlastníci 

bytov, že teda vidím, že to ide správnym smerom. Ma l som 

vo svojim poznámkach presne toto povedané, že ja so m mal 

skôr obavu o to, že tie financie nebudú reálne vy čerpané a 

proste ostanú v prebytku.  

 Kdežto Mestským lesom by sme tým pádom úplne 

skre čovali projekt revitalizácie toho areálu nad Peknou 

cestou. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani poslanky ňa Krištofi čová, faktická poznámka. 
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Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Pardon, áno. Presne to som chcela poveda ť, ak sa 

nevy čerpajú tie peniaze, oni sa nestratia, oni ostanú v 

prebytku a prípadne potom sa môžu rieši ť nejaké iné úlohy 

z tých pe ňazí, ktoré zostanú. Ale my ke ď teraz v tej prvej 

fáze zoberieme tieto finan čné prostriedky, tak to je ako 

keby sme to zastavili. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie.  

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Lebo áno, ja viem, povieme tu, bu ď dávam prís ľub, že 

teda tých 130 000 na budúci rok, ale my vieme v ake j 

situácii je mesto. A tie finan čné prostriedky na budúci 

rok, zase bude nejaký dôvod, pre čo nie. Čiže toto m ňa 

motivuje, aby sme my nechali tie finan čné prostriedky 

teraz na ú čte tak ako to je. Ke ď zostanú, bude to len pre 

nás len plus. Ale ke ď vezmeme tie finan čné prostriedky 

teraz, tak máme vlastne, môžeme ten pilotný projekt  

zabali ť. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, ja mám pre vás riešenie. Vy ste tu 

nepovedali, že máte tých vlastníkov dohodnutých, že  

miniete tie peniaze. Ak ich neminiete, nezostanú vá m. Vy 

sa nespliehajte na prebytok, žiadny nebude.  
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 Všetko minieme na dlhy, na to čo mesto potrebuje na 

iné. Ak nám zostane vašich 100 000 použijeme na iné , resp. 

nebudeme ma ť inú možnos ť, lebo hradíme 100 iných vecí. Vy 

neviete tie peniaze minú ť, a to čo chcete po nás, a dajme 

to do uznesenia, lebo chcem aby to poslanci odsúhla sili: 

 "Poveruje primátora vstúpi ť do pilotného projektu v 

rozsahu 130, z toho 30 v roku 2012".  

 

 Ak s týmto budete súhlasi ť, je to riešenie toho čo 

potrebujete. Ja nechcem zabrzdi ť tú vašu aktivitu, ale vy 

tie peniaze nedokážete minú ť. Ja som o tom presved čený. Ak 

miniete 30 000, bude to super, pretože sa ten proje kt 

začne realizova ť, a my vám zvyšok dáme do rozpo čtu 2013. 

Toto môžte sa na to spo ľahnúť, pokia ľ dostanete podporu 

poslancov.  

 

 Lebo ak teraz budete ma ť 130 a neminiete ich, je to 

situácia ktorá je zlá pre Mestské lesy a vášmu proj ektu to 

tiež nepomôže. Vy potrebujete záväzok, že mesto v r ozsahu 

130 je pripravené vstúpi ť. A taký mandát si chcem vypýta ť 

a da ť hlasova ť o tom poslancom. Ak toto navrhnete, pod ľa 

mňa vás poslanci podporia, že môžme podpísa ť vstup do 

projektu v rozsahu 130 000, z toho 30 000 v roku 20 12. 

 

 Pod ľa mňa je to reálne a Petržalke to pomôže, aby 

naštartovala. To presne o čo, čo sa vy, pani poslanky ňa 

usilujete.  

 Pán starosta Bajan, faktická alebo vystúpenie?  

 Dobre. Čiže bude to faktická poznámka zo strany pána 

starostu. Nech sa pá či. 
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Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Faktická, myslím, že bude sta či ť. Ja by som nerád, 

aby sme diskutovali o tom, či terasa, pochôdzná terasa je 

verejná, neverejná, súkromná; myslím že to by sme t u boli 

hodiny. Faktom je, že pasport našich 19 terás hovor í o 

deficite kapitálovom cez 2,5 miliardy slovenských k orún. 

Čiže týchto 100 000 je len teda aby sa vedelo v pome re k 

čomu. 

 

 Samozrejme, máme viaceré projekty, ktoré sme už 

zrealizovali, cez 200 000 € do polky roka.  

 Čiže my už z princípu by sme vedeli čo s tým.  

 Druhá vec je, aby sme to trošku posunuli ďalej. 

 

 Rozumiem tomu, čo povedal aj pán primátor, aj pani 

poslanky ňa, ja si vážim ten záujem.  

 Možno by to bol, prekle ňujeme tým, ak sa hovorilo o 

bežných výdavkoch, o čom hovoril kolega Pilinský, že je to 

vlastne tento problém, ja by som možno zavolal posl ancov, 

alebo v septembri by som dal správu, ako to vyzerá priebeh 

toho rokovania, verejných sú ťaží. Potom by sme vedeli 

reálne poveda ť, či 30, 100, alebo 130, alebo ni č, pod ľa 

toho či niekto nezruší verejnú sú ťaž. (gong) Vieme o čo 

ide. 

 

 Čiže ak sa pustíme do 30 s perspektívou, že tých 130  

je na ten projekt, možno by to pomohlo s tým, že v 

septembri budeme vedie ť, ako na tom reálne sme.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta, myslím, že toto naozaj je cesta. Že by 

ste vy v septembri priniesli informáciu, ale dnes b y sme 

povedali záväzok, že mesto v rozsahu 130 chce by ť 

partnerom projektu. Ak toto povieme, a sú časne povieme, že 

30 000 vieme garantova ť v tomto roku, je to riešenie; je 

to riešenie.  

 Prosím, nikto ďalší sa nehlási. 

 

 Ja by som ešte bol rád, keby niekto povedal že, al ebo 

ja to môžem autoremedúrou navrhnú ť do toho uznesenia:  

Zastupite ľstvo žiada primátora alebo teda súhlasí vo 

vstupom hlavného mesta do projektu revitalizácie, d o 

pilotného projektu revitalizácie terás v Petržalke v 

rozsahu 130 000 €, z toho 30 000 v roku 2012.  

 Z toho, z toho 30 000, lebo 30 000 je pripravených .  

 100 000 je na budúci rok. 

 Ve ď o tomto teraz diskutujeme. Vy nedokážete tie 

peniaze minú ť, ešte nemáte obstarávanie, nemáte 

dodávate ľa, nemáte dohodu s vlastníkmi. Prosím? 

 (Poznámka v pléne.) 

 

 No, ale my chceme ich použi ť na lesy, pretože tie 

skomírajú. To je návrh, ktorý dávam. Možno, že vy m áte iný 

návrh.  

 Ja vám len dávam možnos ť, aby ste sa k tomu takto 

vyjadrili, súhlasí alebo teda schva ľuje vstup mesta do 

pilotného projektu revitalizácie terás v rozsahu 13 0 000, 

z toho 30 000 v roku 2012.  
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 Pani poslanky ňa Krištofi čová sa chce poradi ť s pánom     

starostom. Ja myslím, že dajme tomu priestor, aby s me 

našli dohodu, lebo sme blízko.  

 Pán poslanec Hanulík? 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýta ť, že ako sa 

plánuje prestávka? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja viem, že je to ve ľmi dôležitá vec. No, to je na 

našu dohodu, pretože máme pred sebou ešte jeden zlo žitý 

bod, to je 54, 55 Krá ľova hora, čiže môžme otvori ť tento 

bod, alebo si da ť predtým krátku prestávku, takú jak by 

som povedal, dopolud ňajšiu. A obednú prestávku potom 

situova ť až po Krá ľovej hore, at ď.  

 Čiže môžme da ť prestávku, len ja by som rád dotiahol 

53.      

 Čiže môžme urobi ť takú krátku prestávku. 

 Pán poslanec Šov čík.  

 

 

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

 Áno. Aj ja by som tiež navrhol tú prestávku. A aby  

sme na tej prestávke mali o čom rozmýš ľať, potvrdzujem 

slova pána starostu Bajana. Pre čítam z príru čky žiadate ľa, 

prijímate ľa v rámci OPPK verejná správa. Musí sa priklada ť 
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závere čný ú čet schválený príslušným zastupite ľstvom do 30. 

6. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Potvrdzujem aj ja túto správu, čiže to budeme rieši ť 

v obednej prestávke. To si vyžaduje viacej času. 

 Ja požiadam potom predsedov klubov, aby sme spolo čne 

obedovali a pokúsili sa nájs ť riešenie tej situácie. Lebo 

je to tak, ako upozor ňuje pán starosta Bajan.  

 Pani poslanky ňa, chcete sa vyjadri ť po porade s pánom 

starostom aké je vaše stanovisko? 

 Nech sa pá či, faktická poznámka pre pani poslanky ňu 

Krištofi čovú. 

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Návrh, ktorý som podala, je platný. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže trváte na tom návrhu? 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, tým pádom uzatváram diskusiu.  

 Budeme hlasova ť o návrhoch tak ako boli predložené 

poslancami s tým, že je tam aj ten môj návrh, ktorý  som 
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dal, ktorý bude závisie ť od toho ako rozhodnete o návrhu 

pani poslankyne Krištofi čovej.  

 Čiže pre terasy máme 2 alternatívy, čiže 130 alebo 

30; tam sa kdesi hýbeme.  

 Pani predsední čka máte slovo; prosím, návrhová 

komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie: 

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

 Takže budeme hlasova ť o návrhu pani poslankyne 

Krištofi čovej, o návrhu na zmenu v texte v materiáli, 

ktorá znie: Vypusti ť na strane č. 3 bod 7. 

 A vypusti ť na strane 5 príspevok na bežné výdavky 

Mestským lesom vo výške plus 100 000 € a pilotný pr ojekt 

opravi ť teraz mestskej časti Petržalka mínus 100 000 €.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ď sa tento návrh prijme, to znamená že Mestské lesy 

nedostanú 100 000 a na terasy zostane 130. Aby ste len 

vedeli, tá technika je zložitá, ale toto bude výsle dok; ak 

prijmete ten návrh.  

 Ak ho neprijmete, tá cesta bude 30 na terasy, 100 000 

do Mestských lesov.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pani 

poslankyne Krištofi čovej, ktorá navrhuje ponecha ť 130 000 

na terasy, na pilotný projekt v toku 2012. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťosem hlasovalo za, traja boli proti, siedmi sa 

hlasovania zdržali a dvaja poslanci nehlasovali. 

 Konštatujem, že tento návrh sme schválili. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Druhý návrh je návrh pána poslanca Len ča na nový bod 

5 do návrhu uznesenia, ktorý znie: 

 Schva ľuje presun kapitálových výdavkov ur čených pre 

ZUŠ Podjavorinskej na rekonštrukciu objektu na Radl inského 

53 ako budúce sídlo školy vo výške 30 000 € do kapi toly 

príspevkovej organizácie GIB na: 

 1. spracovanie investi čného zámeru rekonštrukcie 

objektov na Radlinského 53 vo výške 1 000 €, 

 2. projektové a prípravné práce rekonštrukcie obje ktu 

na Radlinského 53 v zmysle spracovaného investi čného 

zámeru vo výške 29 000 €. 

 

 Žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republik y 

Bratislavy, aby zapracoval sumu 200 000 € ur čenú na 

rekonštrukciu objektu na Radlinského 53 ako budúce sídlo 

školy do návrhu rozpo čtu na rok 2013. 

 

 

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 návrhu p ána 

poslanca Len ča, ktorý v tej druhej časti je v rovine 
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"želaj si". A ke ď budeme ma ť na to, tak ur čite áno, ale 

keď nie tak to bude zložité. V tej prvej časti rieši 

rozpo čet roku 2012. 

 Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu p ána 

poslanca Len ča.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, siedmi sa hlasovania 

zdržali.  

 Prijali sme tento návrh pána poslanca Len ča. 

 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 o bodoch 1, 2, 3 a 

4, tak ako sú písomne predložené. 

 

 

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 

návrhoch, ktoré tvoria zvyšnú časť uznesenia. S tým, že tá 

moja autoremedúra je z toho vonku, pretože bol prij atý 

návrh pani poslankyne Krištofi čovej; o tej sa nehlasuje. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Štyridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  

 Prijali sme uznesenie k bodu 53 a schválili sme zm enu 

rozpo čtu na rok 2012 za čo vám ve ľmi pekne ďakujem. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012  

353  

 

 

  

 

  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

353  

 Vyhlasujem 15 minútovú prestávku. 

 Stretneme sa o 11.40 h. 

 

 (Prestávka od 11.26 h do 11.40 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, prosím, keby s te 

sa dostavili do rokovacej sály, budeme pokra čova ť v našom 

rokovaní bodom 54 a 55. Skrátene poviem, že ideme r okova ť 

o Krá ľovej hore. Čiže prosím, aby ste sa vrátili do 

rokovacej miestnosti, aby sme mohli otvori ť rokovanie o 

tomto bode.   

 Môžem spusti ť klimatizáciu, súhlasíte s tým?  

 Čiže kolegyne, prosím, klimatizáciu. Ak sa tu dá 

spusti ť klimatizácia, spustíte ju aj teraz. Ke ď bude 

obedná prestávka tak tu vyvetráme, aby sme tu mali dobrý 

vzduch, ale teraz tu treba nie čo spusti ť, lebo vonku je 

teplo a cíti ť to, že sa to prenáša aj sem.  

 Spustíme? Výborne.  

 Ďakujem pekne.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

otvárame teraz rokovanie o bode číslo 54, ktorý je bodom, 

ktorý predchádza tematiku Krá ľovej hory, ktorá je zaradená 

ako bod 55, ale obidva tie body úzko spolu súvisia.   

 Čiže prerokujeme najprv bod 54.  

 Rozhodneme o ňom a potom sa budeme venova ť samotnej 

téme zámeny či nájmu pozemkov, tak ako to máme navrhované 

v bode 55. 
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BOD 54:  

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 833/2009 zo d ňa 17. 12. 

2009.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím o úvodné slovo k bodu 54 pani riadite ľku 

magistrátu; nech sa vám pá či.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Predloženým návrhom žiadame o zrušeni e 

uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta z 

decembra roku 2009, ktorým bola schválená zámena po zemkov 

medzi hlavným mestom Slovenskej republiky a spolo čnos ťou 

Popper Capital s tým, že toto uznesenie nebolo časovo 

obmedzené. A do dnešného d ňa zámenná zmluva v zmysle tohto 

uznesenia nebola uzatvorená. 

 

 Vzh ľadom k tomu, že hlavné mesto plánuje naklada ť s 

dotknutými pozemkami a žiadame zruši ť uznesenie alebo 

navrhujeme zruši ť uznesenie mestského zastupite ľstva číslo 

833/2009. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Otváram diskusiu k tejto téme, teda k bodu 54. 
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 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť a dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 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 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 54. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov.  

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, jeden bol proti, dvaja sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 Bod 55. 

 

 

 

BOD 55:  

Návrh na od ňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh 

na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Pet ržalka, 

k. ú. Trnávka spolo čnosti Krá ľova hora, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave a návrh na schválenie nájmu pozemkov v  

Bratislave, k. ú. Devín, od spolo čnosti Krá ľova hora, 

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 

 Teraz prosím, keby materiál uviedla pani riadite ľka a 

ja ju doplním, a potom dám priestor pre vás; nech s a pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. S uvedeným materiálom sme sa stretli 

už viacej krát, takže ja budem ve ľmi stru čná. Ak budete 

mať nejaké otázky, k ľudne sa môžte na m ňa obráti ť. V 

podstate predmetom by malo by ť od ňatie správy nehnute ľného 

majetku mestskej časti Bratislava - Petržalka a nejaký 

vzájomný nájom týchto pozemkov medzi spolo čnos ťou Krá ľova 

hora a hlavným mestom Slovenskej republiky za ú čelom 

využitia týchto pozemkov v súlade s územným plánom 

hlavného mesta. 

 

 K vzájomnému nájmu sme dospeli vzh ľadom k tomu, že 

uznesením, ktoré bolo prijaté na mestskom zastupite ľstve 

týkajúce sa zámeny týchto pozemkov by bolo zna čne finan čne 

zaťažené hlavné mesto, preto sme navrhli takúto 

alternatívu.  

 

 Všetky podnety, ktoré boli prednesené či už na 

mestskom zastupite ľstve alebo potom na rôznych pracovných 

rokovaniach sú sú časťou predloženého materiálu či v 

samotnej zmluve, alebo aj v dôvodovej správe uveden ej k 

tomuto materiálu. Týka sa to najmä obdobia, čo po 30 

rokoch nastane, ke ď dôjde vlastne ku skon čeniu platnosti 

tejto nájomnej zmluvy. Takisto je tam zakomponovaná  
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požiadavka alebo teda podmienka, že hlavné mesto mô že 

kedyko ľvek po čas vytrvania nájmu pristúpi ť vlastne k 

zámene týchto pozemkov pokia ľ bude na to finan čne 

pripravená. 

 Neviem, či ešte treba viacej k tomu? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Môžem ja doplni ť. Ja budem pokra čova ť, pani 

riadite ľka, pretože my sme v materiáli reagovali na tú 

viac ako trojhodinovú diskusiu, ktorú sme tu spolu 

absolvovali v apríli. Jedna z tých otázok bola, čo bude po 

tých 30 rokoch ke ď teraz urobíme nájom?  

 

 Odpove ď ktorú dávame v tom dnešnom materiáli je tá, 

že sa obe strany dohodnú, že po 30 rokoch proste na stane 

zámena. Čiže de facto robíme zámenu, de iure robíme nájom, 

pretože dnes nemáme na zaplatenie poplatkov. A mysl íme si, 

že do 30 rokov bu ď sa poplatky za predaj majetku mesta 

plati ť nebudú, alebo mesto bude v takej kondícii že si to  

dokáže v tom čase vyrieši ť. Čiže po 30 rokoch bude jasná 

odpove ď. Že nie, že potom sa dohodneme, teraz sa 

dohodneme, že ten majetok si vymeníme.  

 

 To je jedna odpove ď na otázky, ktoré zneli zo strany 

poslancov.  

 

 Druhá otázka bola návrhom pána poslanca He čku, pána 

poslanca Len ča a pána poslanca Drozda, ktorí chceli, aby 

sme do zmluvy dali záväzok investora, že sa v pries tore 
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Krá ľovej hory zmení územný plán a že investor dáva súhl as 

na to, pretože bude vlastníkom toho pozemku; ak ted a 

budeme mať v prvom roku alebo v prvých rokoch nájom. Bude 

vlastníkom pozemku a bez jeho súhlasu nie je možné úspešne 

to uzavrie ť. Alebo je to možné, ale mohli by z toho 

vzniknú ť problémy.  

 

 Investor avizoval, a poslanci to tu viacerí 

navrhovali, že vyslovuje súhlas s obstarávaním zmie n 

územného plánu, ktorý by znamenal že v priestore Kr áľovej 

hory bude rekreácia v prírodnom prostredí, namiesto  

občianskej vybavenosti.  

 

 Tento záväzok je už v zmluve. To znamená, sme na t om 

obe strany dohodnuté. A pokia ľ materiál schválime, tak 

začneme okamžite s tým, že práce na obstarávaní zmien a 

doplnkov územného plánu môžu vstúpi ť do praktickej roviny, 

pretože my sme už prípravné práce za čali. Ale budeme môc ť 

obstaráva ť s vedomím, že nenarazíme v tom procese 

pravdepodobne na žiadne prekážky a naplníme jednu z  

hlavných požiadaviek petície. 

 

 Hlavná požiadavka petície smerovala k tomu, že 

občania chcú, aby sme garantovali, že v tomto priestor e 

bude zabezpe čená rekreácia v prírodnom prostredí. 

Respektíve, že to bude na iný ú čel ako na výstavbu. 

 

 Ďalšia časť tej petície hovorila o tom, že všetkými 

prostriedkami máme zabráni ť tomu, aby sa tam stavalo. A to 

je vlastne to čo navrhujeme, že to chceme na základe 

dohody s investorom vyrieši ť tou zámenou, resp. nájmom, 
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aby sme dosiahli to, že ten priestor bude vo verejn ých 

rukách a bude trvalo prístupný pre obyvate ľov Karlovej Vsi 

ale aj celého mesta.     

 

 Tá ďalšia požiadavka z diskusie pred dvoma mesiacmi 

znela v tom, aby sme problémy jednej mestskej časti 

nevyvážali do inej mestskej časti. 

 

 To bola požiadavka, aby sme riešili pripomienky, 

ktoré tu tlmo čil pán starosta Bajan, a ktoré sa týkali 

požiadaviek Petržalky vo vz ťahu k mestu, najmä čo sa týka 

parkovacích domov, resp. lokalizácie plavárne. A 

vypustenie nejakého pozemku, ktorý má pocit mestská  časť, 

že zasahuje do plánov súvisiacich s plavár ňou, aby sme ho 

z toho zoznamu vypustili. My sme to urobili a namie sto 

toho sme po dohode s pánom starostom Pekárom zložil i iný 

pozemok na Trnávke, ktorý pre mestskú časť Ružinov 

nepredstavoval problém, pretože skôr sa jedná o poz emok v 

okrajovej polohe; podobne ako ten druhý pozemok v 

Ružinove, ktorý je pri letisku.  

 

 Čiže, snažili sme sa a máme predložený bod 55A a 55B , 

pripravi ť riešenie tých problémov, ktoré požadovala 

Petržalka. 

  

 A mali sme za to, že sme naplnili tie požiadavky, 

ktoré vo či mestu zo strany mestskej časti boli avizované. 

A tým spôsobom sme sa vyjadrili aj k tomuto problém u. 

 

 Otvorenou otázkou na komisii, ktorú sme zvolali na  

žiados ť mestskej rady pred 2 týžd ňami zostala cena, to 
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znamená či výmena alebo zámena, resp. nájom či sú férové; 

či to čo si zamie ňame je v poriadku.  

 Na to prezentovali poslanci rôzne názory. 

 A definitívne o tom rozhodnú ť môže len mestské 

zastupite ľstvo, pretože to je to čo môžu urobi ť len 

poslanci, že tú zámenu alebo nájomnú zmluvu schváli a alebo 

neschvália. 

 

 Pred týžd ňom, ke ď sme prerokovávali túto tému na pôde 

mestskej rady sa objavila požiadavka zo strany mest skej 

časti Devín, aby sme do diskusie o problémoch Krá ľovej 

hory vniesli aj problém, ktorý sa ťahá pod ľa mojich 

informácií už takmer 12 rokov. A to je otázka urovn ania 

dlhov z oblasti, teda z čias kedy Devín vstúpil do nútenej 

správy, a jeden z verite ľov sú spolo čnosti Krá ľova hora, 

s.r.o., a spolo čnos ť ktorá sa volá Lomnícka, s.r.o.  

 

 Ja som hne ď po mestskej rade otvoril rokovanie s 

týmito spolo čnos ťami, a teda s predstavite ľmi spolo čnosti 

J&T s tým, že sme diskutovali či je možné v tomto zmysle 

dospie ť k dohode? 

 

 To rokovanie malo ve ľmi krátky časový priestor, ale 

bolo intenzívne v tom zmysle, že sme nakoniec dnes ráno 

takúto dohodu aj za prítomnosti pani starostky Deví na 

uzatvorili. S tým, že investor je pripravený jednos tranne 

vyhlási ť, a je tu prítomný čiže to urobí on, že k tomu 

celému problému, ktorý súvisí s našim spolo čným 

rozhodovaním o nájomnej zmluve a dohode ktorú sme v lastne 

urobili, a obidve strany v nej videli vzájomne výho dné 

riešenie, pridáva ešte záväzok, ktorým chce vyhlási ť, že 
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dlhy vo či Devínu, ktoré si vymáhajú navzájom 

prostredníctvom súdnych sporov, že tieto dlhy ďalej 

investor vymáha ť nebude. 

 

 Ja tú konkrétnu formuláciu nechám na neho, ale 

považujem za ve ľmi podstatné, že toto je z môjho poh ľadu 

krok, ktorý smeruje k oddlženiu Devína ako mestskej  časti, 

ktorá je v nútenej správe. A takýto krok by mohol b yť 

potom precedensom vo vz ťahu k rokovaniam i s ďalšími 

verite ľmi, ktorých mestská časť má a ktorých by sme možno 

mohli ľahšie rieši ť ke ď budeme vedie ť, že sme toho 

najvä čšieho verite ľa, ktorý si uplat ňuje svoje poh ľadávky 

aj prostredníctvom súdnej moci, že sme toho najvä čšieho 

verite ľa vyriešili dohodou. Pretože je to dohoda, že sa 

nám podarilo dohodnú ť.  

 

 A vlastne získa ť takýto krok zo strany investora, 

ktorý ja považujem za ve ľkorysý, ale za dôležitý preto, 

aby sme mali pocit že nielen mestská časť Karlova Ves 

získa tým, že budeme ma ť verejne prístupnú Krá ľovu horu, 

ale aj mestská časť Devín, ktorá síce má túto lúku v 

katastri, ale predsa len je vo vzdialenejšej polohe  k 

mestskej časti, že aj mestská časť Devín má pozitívny 

výsledok z h ľadiska riešenia svojho postavenia, ktoré 

mesto rieši dlhšie obdobie a zatia ľ sa s tým ve ľa urobi ť 

nepodarilo. 

 

 Dávam vám to, prosím, ako správu na úvod, ako 

výsledok tej práce, ktorú sme my strávili za dva me siace 

nad materiálom, kde sme ve ľmi pozorne sledovali vašu 
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diskusiu v apríli a na všetky zásadné pripomienky s me sa 

snažili reagova ť.  

 

 Prinášame materiál, ktorý je z môjho poh ľadu 

pripravený na vaše rozhodnutie. A s týmto si vás do voľujem 

požiada ť, aby ste tento materiál schválili.  

 

 V úvodnej časti, teda z úvodu je to všetko. 

 Otváram priestor pre diskusiu, do ktorej sa zatia ľ 

hlásia dvaja poslanci faktickými poznámkami; pán po slanec 

Bendík, potom pán poslanec Kolek.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Pán primátor, ďakujem pekne za slovo. Ja by som v 

podstate na vaše vystúpenie mám 2 pripomienky: 

 Chcel by som da ť do pozornosti uznesenie číslo 367 z 

minulého roku, kde v bode B sme schválili postup pr i 

riešení situácie v lokalite Krá ľovej hory, a to tak, 

spo číva v predložení návrhu na zámenu pozemkov s rovnak ou 

hodnotou, s rovnakou bonitou, respektíve s všeobecn ou 

hodnotou majetku na základe nezávislých znaleckých 

posudkov. A tam skon čím.  

 A znova to zopakujem, na základe nezávislých 

znaleckých posudkov. 

 

 Ako viem, tak na pozemky na Krá ľovej hore bol urobený 

jeden znalecký posudok, ktorý robil pán znalec  Faj nor.  

 Na pozemky v majetku mesta bol urobený taktiež jed en 

znalecký posudok a robil ho taktiež pán Fajnor. 
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 To znamená, z toho dôvodu musím skonštatova ť, že sa 

tu neplní uznesenie, ktoré sme prijali v minulom ro ku. 

(gong) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu faktickú 

poznámku.  

 Dávam slovo pánovi poslancovi Kolekovi.   

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja takisto by som sa dotkol 

len toho, čo tu odznelo ako v úvodných slovách vás, ako 

predkladate ľa. Dlh vo či mestskej časti nevymáha J&T, proti 

nárokom J&T sa súdnou cestou bráni mestská časť. Čiže to 

podanie na súdne vyrovnanie tohto problému aktivizo vala 

mestská časť. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. Máme zatia ľ dvoch prihlásených do 

diskusie. Pán poslanec Šov čík ako prvý, nech sa pá či. 

 

 

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

 Nechcem sa vraca ť k tomu, čo som k tejto téme povedal 

už v diskusii, ke ď sme to mali na tom zastupite ľstve, ke ď 

sme prvýkrát o tom rokovali. Chcem len doda ť, že zdalo by 
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sa, že riešime problém dvoch mestských častí: Devína a 

Karlovej Vsi. Nie, nie je tomu tak. Riešime problém  celého 

mesta. 

 

 A vtedy som vo svojom príhovore povedal, že rovnak ý 

problém vidím, o ktorý sa 12 rokov už v mestskej časti 

Staré Mesto snažíme v zámene pozemkov za par čík 

Belopotockého. Takže to vystúpenie pána primátora b y som 

chcel doplni ť len v tom, že bola zahájená diskusia aj 

práce na výmene týchto pozemkov. A pán primátor, po prosil 

by som, keby ste k tomu zaujali stanovisko, prípadn e 

povedali v akom je to stave. Pretože samozrejme ja tu som 

poslanec celomestský, ale zastupujem aj záujmy Star ého 

Mesta, a preto jedine čo som mal nejaký problém bolo to, 

že riešime Krá ľovu horu a problém ktorý máme v Starom 

Meste 12 rokov neriešime. Čiže aj v tomto sa pohli v tejto 

súvislosti vecí. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Slovo dávam pánovi poslancovi a starostovi Ružinov a 

Pekárovi, nech sa pá či. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Trošku z histórie. V  

čase, ke ď sme schválili uznesenie o zámene pozemkov nikomu 

z nás nebolo jasné, aké pozemky sa budú zamie ňať za 
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Krá ľovu horu. A ke ď prišlo k rozhodnutiu alebo k návrhu, 

že jednou z dotknutých mestských častí bude mestská časť 

Bratislava - Ružinov a tá druhá Petržalka, tak som dostal 

otázku, či budeme v mestskej časti súhlasi ť so zámenou 

pozemkov? 

 

 Ja som si uvedomiac, že som hlasoval aj za uznesen ie, 

ktoré hovorilo o zámene pozemkov, tak som povedal, že ak 

by mala by ť mestská časť Bratislava - Ružinov jediným 

problémom, tak budem robi ť všetko pre to, aby k tej zámene 

došlo. A ten prvý návrh nebol ve ľmi prijate ľný pre mestskú 

časť, pretože jeden z pozemkov sa nachádzal na ružinovs kej 

ulici. Vývoj dospel k tomu záveru, alebo k tomu náv rhu, 

ktorý máme teraz predložený a rozvoj v okolí letisk a verím 

tomu že nebude dôvodom protestov obyvate ľov Ružinova, 

pretože je to skôr nie bytové prostredie ale techni cké 

prostredie, kde sú nákupné centrá, a teda to spomín ané 

letisko. 

 

 Preto sme vo vedení mestskej časti rokovali o tejto 

zámene a o podmienkach zámeny, a dal som súhlasné 

stanovisko za mestskú časť Bratislava - Ružinov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pánovi poslancovi Pekárovi. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Kolekovi; nech sa pá či.   

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor.  
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 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som v takej 

nevýhodnej situácii momentálne, lebo z môjho dotera jšieho 

stanoviska vždy v tomto probléme vyznievalo, že som  proti 

zámene, ktorá bola takýmto spôsobom alebo chcela by ť 

takýmto spôsobom realizovaná.   

 

 Pri tej príležitosti alebo hne ď na úvod znova sa 

nejakým spôsobom odvolám na uznesenie, ktorým je 36 7, kde 

by som aj môjmu kolegovi pánovi Pekárovi hovoril, ž e do 

ur čitej miery je vnútorne záväzné, ke ď som hlasoval za to 

aby k výmene došlo. Ale ke ď si pre čítame bod C, kde 

primátora žiadame v bode 3 - predloži ť na rokovanie 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR do 2. 2. 

vypracovanú právnu analýzu možnosti realizácie záme ny; tak 

potom myslím, že k tomuto ešte nedošlo.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bola predložená, pán poslanec. Bola predložená, vo  

februári tu ste prerokovali a zobrali na vedomie. T am vám 

bola predložená. Ur čite áno. Pani poslanky ňa Augustini č to 

požadovala. V tom čase sme prvýkrát sa tou témou 

zaoberali. Prepá čte, že som vám sko čil do re či, ale bola 

predložená. 

 

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

 Áno, ale medzitým sa obnovili iné skuto čností, ktoré 

do ur čitej miery zakladajú nový možný poh ľad na tento 

problém. Dobre.  
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 Vrátim sa teda k meritu veci:  

 V situácii tak ako pán primátor, resp. predkladate ľ 

tohto bodu uviedol, čiže pred týžd ňom, vznikla situácia u 

mňa samého a teda taká istá aj v mestskej časti, že; a 

teraz ja to nezvem, že vzniklo podozrenie z nebezpe čia, že 

k tejto zámene dôjde, teda resp. k tomuto nájmu.  

 

 Mestská časť Devín by tým pádom stratila jednu z 

možnosti rovnocenného komunikovania na báze rovný s  rovným 

s našim najvä čším verite ľom. Tá iniciatíva vyšla potom z 

našej strany, a rád by som to zrete ľne akože deklaroval. 

Keď už má dôjs ť k takejto dohode, tak iba za ten prís ľub, 

resp. za splnenie podmienky, že ten náš hlavný veri te ľ J&T 

si teda odpustí, resp. ukon čí vymáhanie poh ľadávky, ktorú 

voči mestskej časti má.  

 Bez tohto za seba teraz hovorím, nikdy by som 

nezahlasoval za takúto výmenu, resp. za takýto pren ájom.      

 

 Druhá vec je, a dovo ľte teda trošku si zoberiem čas 

do histórie dávnejšej, bližšej a možno tej čo nás čaká.  

 

 Devín holding, akciová spolo čnos ť vznikla z dobrého 

zámeru vybudova ť v rámci mestskej časti novú obytnú zónu, 

ktorá mala zabezpe či ť rozvoj mestskej časti.  

 Nechcem analyzova ť dôvody, pre čo k tomu nedošlo.  

 

 Jeden z malých dôvodov bol aj to, že geologické 

podmienky pri výstavbe sa v priebehu prípravných pr ác 

objavili ako zložitejšie ako pôvodný plán predpokla dal. 

Vznikli ďalšie náklady. Časovo sa to pred ĺžilo a došlo k 
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čomu, k čomu žia ľbohu došlo, že úvery, ktoré si mestská 

časť brala, sa dali spláca ť jedine ďalšími úvermi. 

 

 A došlo k takému cyklickému zadlženiu, že koniec, 

chtiac-nechtiac nakoniec bol taký, aký nastal v rok u 99, 

keď mestská časť, resp. Devín holding musel ukon či ť svoju 

činnos ť. 

 Obraz o tom, ako to fungovalo sa dá zisti ť alebo je 

ľahké si uvedomi ť, ke ď si pozrieme na tie sumy, ktoré 

Devín holding svojim rozhodnutím preniesol na mests kú 

časť.  

 

 500 miliónov korún v tom čase bola ve ľká hodnota, 

ktorá reprezentovala majetok mestskej časti, resp. Devín 

holdingu, ktorý v dražbe bol vydražený za 218 milió nov. 

Týchto 218 miliónov vzh ľadom na spor medzi dvoma hlavnými 

verite ľmi, a to bolo teda J&T prostredníctvom svojich 

firiem a druhým najvä čším verite ľom Doprastav, sa súdnymi 

obštrukciami udržal 4 roky tak, že tento vý ťažok z dražby 

nemohol by použitý na oddlženie verite ľov, a po 4 rokoch 

vzh ľadom na príslušenstvo z úveru a teda tejto istiny, 

ktorá bola sporom, narástol na dvojnásobok.  

 

 Čiže ten úver, ktorý bol na za čiatku sa zdvojnásobil, 

len v ďaka tomu; a teraz to poviem tak nejako priamo, lebo  

ten dojem z toho mám, že v rámci okresu mala jedna firma 

svoje možnosti aby uznesenie (gong);  

 Poprosím o ďalšie.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Nech sa pá či, pán poslanec, pokra čujte.     

 

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

 A v rámci kraja, kde dochádzalo k odvolaniu, sa za se 

spä ť vrátilo na okres.  

 

 K uzmiereniu týchto dvoch hlavných verite ľov došlo až 

po tých, po vyhlásení nútenej správy, ke ď J&T odkúpilo od 

Doprastavu jednu z poh ľadávok vo výške 56 miliónov, za 

ktorú teda nejakým spôsobom uhradili dotknutej strá nke 

nejakú sumu; nechcem by ť konkrétny. A tým pádom Doprastav 

sa už ďalej neodvolával. Mohlo dôjs ť k použitiu vy ťažených 

prostriedkov z dražby, ktoré zinkasovala v celej su me 

spolo čnos ť J&T a na prekvapenie nás v Devíne, neznalých 

možno právnych spôsobov, si túto sumu uplatnila na 

vykrytie nie istiny ale príslušenstva.  

 

 Z ich stanoviska potom bolo nárokovate ľné opätovné, 

resp. trvalé úro čenie istiny, plus ešte zbytok, ktorý 

predstavovala suma z dovtedy nabehnutého príslušens tva.  

 

 Naša cesta bola jedine v tom, že sme h ľadali právne 

spôsoby ako sa s týmto problémom vyrovna ť, preto odovzdal 

som nakoniec to čo mestská časť urobila, že sme dali súdny 

podnet na preskúmanie poh ľadávok J&T vo či mestskej časti v 

tých sumách. A teda ke ď poviem, že tam išlo o 6 % úro čenia 

zmenky, o 25,5 % úro čenia, nie úro čenia ale penalizácie, 

čiže tieto čísla sme sa snažili spochybni ť, resp. úplne 

anulova ť.  

 V snahe J&T bolo v mestskej časti robi ť svoje 

investi čné zámery, a preto dochádzalo i na báze a na pôde 
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mestskej časti k jednaniu, kde, z čoho vyplynul teda ďalší 

možný postup, nazvem to tak, ústretovos ť na jednej strane 

a ochota odpusti ť poh ľadávku na strane druhej.  

 Žia ľ, do dnešného d ňa nedošlo k uspokojeniu týchto 

strán.  

 A ten materiál, ktorý ste dostali, kde bola dohoda  o 

vyrovnaní záväzkov, doteraz nebol naplnený.  

 Čiže to je história.     

 

 Dnešný stav hovorí o tom, že ak je tu už táto snah a, 

a teraz hovorím o poslancoch, prija ť takéto uznesenie, tak 

prosím iba ak tam bude jednozna čne zakomponovaná 

požiadavka, že teda J&T ako zmluvná strana sa právn e, 

relevantným spôsobom vzdá vymáhania poh ľadávok vo či 

mestskej časti. V opa čnom prípade, prosím, nehlasujte za 

to.  

 

 Ja by som rád ešte povedal nie čo na, vzh ľadom na 

seba, že stojím pred takou dilemou, že do akej mier y v 

rámci toho čo si ctím najviac, a to je otázka môjho 

svedomia a postoja, budem schopný zahlasova ť za takéto 

uznesenie. Nechávam to stále ešte otvorené. 

 

 Druhá vec je, čo by som rád poukázal v rámci toho čo 

teda chceme, resp. tá idea ako mnohí ju chápali, že  týmto 

uznesením zlikvidujeme podklady k tomu, aby mestská  časť 

zostávala v nútenej správe. Nie je to pravda, lebo okrem 

istiny, resp. poh ľadávok ktoré má J&T zo závere čného ú čtu, 

ktorý myslím že dnes bude schva ľova ť naše zastupite ľstvo 

vyplýva, že dlhodobé záväzky, nesplatené samozrejme , sú vo 

výške 8 852 650 €, okrem J&T poh ľadávky. 
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 Pokia ľ poh ľadávka v tej maximálnej miere sa nachádza 

niekde pri 12 miliónoch, v tej optimistickejšej môž eme 

hovori ť o nule, pokia ľ súdne rozhodnutie by takýmto 

spôsobom prijalo svoje stanovisko, tak mestská časť stále 

zostáva zadlžená sumou viac ako 8,8 milióna €. 

 

 Je to samozrejmé, to čo pán primátor povedal, prvý a 

významný krok bol by to, pokia ľ by z toho celého balíka sa 

odpustila tá nadpolovi čná vä čšina, resp. ako príklad pre 

tých ďalších verite ľov, ktorí možno nemajú šancu takýmto 

spôsobom prís ť k tým svojim poh ľadávkam. Ale vravím, nie 

je v reálne krátkej dobe možné hovori ť o tom, že mestská 

časť sa dostane z nútenej správy. (gong) Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vaše vystúpenie, pán poslanec. 

 Ešte máme jedného prihláseného poslanca a potom má m 

dvoch zástupcov verejnosti.      

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Nestihol som všetko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A vidím, že vás je viac, ktorí chcete hovori ť.  

 Nech sa vám pá či, pán poslanec Drozd sa hlási ako 

ďalší re čník. 
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 Pán poslanec, vy už ste vy čerpali svoju možnos ť sa 

prihlási ť, už nemôžte hovori ť.  

 Bohužia ľ, už nie vy, vy už nemôžte. Vy už nemôžte.  

 Pán poslanec Drozd má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, vážený pán primátor. Ja by som chcel 

vyjadri ť postoj nášho klubu k tejto zámene. Ja myslím, že 

tu už bolo ve ľa povedané o tejto zámene aj na minulom 

zasadnutí, ktoré tá rozprava trvala nejaké 4 hodiny , čiže 

každý mal právo a možnos ť poveda ť svoj názor. 

 

 Ako sme deklarovali aj na minulom zasadnutí, sme 

pripravení zauja ť postoj k tejto zámene. Ja som rád, že v 

podstate investor, Krá ľova hora, s.r.o., naozaj prejavil 

cit pre situáciu a naozaj aj na základe požiadaviek  

mestskej časti Devín a magistrátu, umož ňuje odpustenie 

pohľadávky vo vysokej výške vo či Devínu, a Devín si týmto 

môže rieši ť svoju, aspo ň časť problémov, a môže si rieši ť 

nejako tú nútenú správu.  

 Samozrejme, sú potrebné na to ďalšie kroky, ktoré v 

podstate budú nadväzova ť.  

 

 Ja by som sa ale dotkol zámeny pozemkov, jednak 

petržalských jednak ružinovských. Mne sa pá či postoj 

Petržalky a hlavne starostu mestskej časti Petržalka, 

ktorý v podstate deklaroval pripravenos ť súhlasi ť so 

zámenou za pozemky Petržalky, ale samozrejme v take j 

svojej obhajobe týchto svojich mesto častných pozemkov, si 

pýta ur čitú satisfakciu od mesta. Ale je to satisfakcia, 
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ktorá pomôže Petržalke. Sú to zverenie pozemkov na 

plaváre ň, zverenie pozemkov na parkovacie domy.  

 

 Ja si myslím, že takéto isté požiadavky mohol 

uplatni ť aj starosta mestskej časti Ružinov smerom na 

magistrát. Sú to legitímne požiadavky a si myslím, že aj 

mestská časť Bratislava - Ružinov má plány s výstavbou 

plavárne, má plány s výstavbou parkovacích domov, s ú to 

podstate porovnate ľné aj ve ľkos ťou mestské časti, a ja si 

myslím že plaváre ň v každej ve ľkej mestskej časti by mohla 

byť.  

 

 Čiže ja si myslím, že tieto požiadavky mali zaznie ť 

smerom k mestu. Aj ke ď nezazneli, tak ja dúfam a verím vo 

vedenie magistrátu, že v budúcnosti, ke ď prídu takéto 

požiadavky zo strany mestskej časti Ružinov, budú 

vyslyšané, teda nielen vedením ale aj zastupite ľstvom. 

 

 Čiže napriek tomuto by som deklaroval postoj nášho 

klubu SMER, sme pripravení podpori ť túto zámenu a pomôc ť 

vyrieši ť situáciu v Devíne, v Karlovej Vsi, a pomôc ť 

vyrieši ť aj časť problémov, ktoré sú spojené s nútenou 

správou Devína. Ďakujem pekne.  

 

 

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 Bendík. 

 

Ing. Igor  B e n d í k, poslanec MsZ: 
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 Ďakujem pekne. Zaznela tu informácia, že starosta 

mestskej časti Petržalka súhlasí. Ale ke ď sa pozerám do 

materiálov, ktoré sme my poslanci dostali, tak tam je 

jednozna čne napísané, že starosta nesúhlasí. Poprosím o 

vysvetlenie, ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prihlásil sa starosta Bajan, čiže zrejme najlepšie to 

povie on.  

 Ako ďalší re čník je pán poslanec Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec  MsZ:  

 Ďakujem. Ja by som v tomto prvom vyjadrení chcel 

navrhnú ť, aby sme si vypo čuli peti čiarov, pretože oni boli 

podnetom pre celý tento koloto č rokovaní. 

 

 A druhú poznámku, že naozaj nie som š ťastný z toho že 

improvizujeme, lebo ide tu o ve ľa majetkov, ide tu o 

právne garancie a o relatívne zložité štvordohody, kde na 

jednej strane tie dohody majú usporiada ť záujmy verejnosti 

v dotknutom území, záujmy Devína ako mestskej časti. 

Taktiež sú tu záujmy sú časných majite ľov pozemkov na 

Krá ľovej hore. A napokon všeobecné záujmy Bratislav čanov 

reprezentované tým zborom a magistrátom hlavného me sta.  

  

 Na to, aby sa poslanci vyjadrovali, mali dosta ť 

všetky dokumenty zav času. Alebo treba potom uvažova ť, či 

nenájs ť iný termín, pretože vec je síce dlho diskutovaná, 
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ale mnohé dokumenty a mnohé vyjadrenia, napríklad a j pána 

starostu ako teraz zaznelo, padnú až tuná. 

 K samotnému meritu veci ja sa ešte prihlásim. 

 

 

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 Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som chcel doplni ť pána poslanca Budaja. 

 Ja tiež sa prihováram za to, aby sme mali možnos ť si 

vypo čuť aj iné názory ako v pléne. To znamená zo strany či 

už ob čanov alebo všetkých prihlásených. Ale prihováral by  

som sa za takú alternatívu, aby to bolo sú časťou diskusie 

s tým, že naša diskusia by tým nebola ukon čená, aby v 

prípade že vzniknú nejaké otázky, aby sme mohli my ešte 

následne reagova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ur čite áno. Ja vás chcem informova ť, že sa do 

diskusie prihlásila pani Polachová ako predsední čka 

peti čného výboru, pán Vladimír Dulla ako člen peti čného 

výboru, pán Peter Korba čka ako zástupca investora, pán Ján 

Keselý ktorý je tiež členom peti čného výboru a pán 

Stanislav Žia čik. Čiže toto sú piati prihlásení, ktorí by 

chceli vystúpi ť v našej diskusii.  
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 Samozrejme, vy rozhodnete o tom, či im dáme slovo. 

 

 Ja chcem najprv vy čerpa ť prvé kolo poslanecké; ak to 

tak môžem nazva ť. Ur čite neukon čím diskusiu, čiže vy 

budete ma ť priestor, ak bude potrebné reagova ť na to čo 

ste po čuli.  

 Pán poslanec Šov čík, na koho, na m ňa? Nech sa pá či. 

 

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

 No, ja len či by nebolo vhodné, aby za peti čný výbor 

vystúpil jeden zástupca?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To musíte rozhodnú ť vy, ak budete ma ť taký návrh. Ja 

si myslím, že majú právo poveda ť svoj názor aj viacerí, 

ale to je môj názor. Hlasovaním rozhodnete vy, že k to bude 

mať možnos ť hovori ť.  

 

 Ako ďalší prihlásený, ešte pán poslanec Hr čka na m ňa 

reagujete? Nemôžte, nemôžte. Navzájom na faktické s a 

nereaguje, čiže možno vo vašom vystúpení môžte spomenú ť 

váš názor, ke ď ho chcete poveda ť, máte ho tam.   

 Pani poslanky ňa Augustini č chce reagova ť na m ňa. Nech 

sa pá či.  

 

 

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

 Ja by som poprosila o vystúpenie peti čiarov teraz. 

Lebo minule sa nám presne stalo to, že sme diskutov ali, 
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diskutovali a vystupovali až úplne na koniec a zmen ili 

absolútne celé, čo tam bolo. Čiže nech vystúpia teraz a 

potom nech pokra čujeme v diskusii.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, je v tomto smere zhoda, že by sme dali  

vystúpi ť tých piatich prihlásených? Ešte máme šiesteho, 

pani Čahojová.  

 (Poznámky.) 

 No, ja vám ale poviem konkrétne, môžte hlasova ť 

jednotlivo ak chcete, ak budete na tom trva ť, alebo 

spolo čne. Ešte raz pre čítam, prihlásila sa v poradí pani 

Lívia Polachová, pán Vladimír Dulla, pán Peter Korb ačka, 

pán Ján Keselý, pán Stanislav Žia čik a pani Dana Čahojová. 

 Títo šiesti sú prihlásení do diskusie. 

 

 Ak si myslíte, že ideme teraz vytvori ť pre nich 

priestor, ja s tým nemám problém. Bude to vyše 

rozhodnutie. Vystúpia a my môžeme pokra čova ť v tej 

diskusii, ako to zaznelo. Môžme takto? 

 

 Čiže ja sa formálne opýtam, môžeme zdvihnutím ruky, 

kto súhlasí, aby títo šiesti vystúpili v našej disk usii? 

 (Hlasovanie.) 

 Konštatujem, že je to optická vä čšina.  

 Čiže vytváram priestor pre vystúpenie našich hostí v  

tejto diskusii. Máme 3-minútový limit. To chcem len  

poveda ť pre tých, ktorí by prípadne túto informáciu 

nevedeli.    
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 Pani Lívia Polachová dostala ako prvá priestor na to, 

aby vystúpila s 3-minútovým diskusným príspevkom. 

 Nech sa pá či, pani Polachová, máte priestor.  

 

 

OBČIANKA: Lívia   P o l a c h o v á  

 Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, 

odkedy sme tu stáli v apríli, tak sa zmenilo len má lo. 

Primátor síce navodil dojem spolupráce s peti čným výborom, 

ale zdanie klame. Áno stretol sa s nami, komunikáci a sa 

zlepšila, ale to je všetko. Ni č čierne na bielom sme totiž 

doteraz nevideli. Ani úradné oznámenie o za čatí 

obstarávania zmien a doplnkov a ani nový návrh zmlu vy o 

nájme pozemkov. Tuto mám jednu pripomienku: Dostali  sme ho 

teraz, pred štvr ť hodinou. 

 

 Primátor nám pritom s ľúbil, že tento návrh v čas 

zverejnia na stránke mesta. Všetko je po starom. Pr e 

primátora nie sme skuto čným partnerom. Toto nie je 

transparentná a aktívnu spolupráca.  

 

 O čo tu naozaj ide?  

 V tejto situácii nám ostala len možnos ť reagova ť na 

návrh  zmluvy, nekvalitnej zmluvy z apríla.  

 Predložili sme primátorovi 24 pripomienok. Osem z 

nich považujeme za nato ľko vážne, že ich prípadne 

neakceptovanie, budeme považova ť za ohrozenie zámeru 

zachráni ť Krá ľovu horu. Môžete to posúdi ť sami. Máte ten 

materiál; predpokladám, že ho máte tiež tak na posl ednú 

chví ľu ako my.   
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 V aprílovej zmluve chýbal záväzok mesta, nestava ť na 

Krá ľovej hore. Nikde sme tam nenašli ani prí činu zámeny 

pozemkov, teda záchranu prírodného prostredia v lok alite. 

Chýbali v nej aj oprávnenia užíva ť lúku širokou 

verejnos ťou bez súhlasu vlastníka, ako je to nevyváženie 

umožnené protistrane.  

 

 Od zmluvy sa dalo jednoducho odstúpi ť rôznymi bo čnými 

únikmi. Čo by nasledovalo potom?  

 Dokonca ani po riadnom skon čení nájmu nebola jasne 

ošetrená zámena, napríklad vkladom vlastníckych prá v. 

Zmluva umož ňovala uzavrie ť dodatky. Neboli však vymedzené 

okruhy tak, aby sa neohrozil zámer zachráni ť prírodu. A 

navyše stále tam chýbal výslovný súhlas vlastníka s o 

zmenou územného plánu; zdôraz ňujem na rekreáciu v 

prírodnom prostredí, nie na ľubovo ľnú zmenu.  

 

 Takže môžete si vy preštudova ť tie zmeny ak to 

stíhate, my sme to nestihli. A tým pádom naozaj net ušíme, 

aká zmluva sa podpíše a s akými rizikami. 

 

 Vážení prítomní, nežiadame od vás s ľuby, žiadame 

záruky: 

  

 Po prvé, urýchlené oznámenie za čatia prípravných prác 

na zmene a doplnení územného plánu. 

 A po druhé, odloženie rozhodnutia o nájme pozemkov , 

kým nebude riadne a so všetkými zainteresovanými 

prediskutovaný návrh zmluvy o nájme pozemkov.  

 Ďakujem vopred za vaše rozumné rozhodnutie. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

380  

 

 A ešte mám technickú poznámku: Jeden člen peti čného 

výboru má v zásade odlišný postoj k sú časnej situácii. 

Zvyšní súhlasia so zásadou neunáh ľova ť sa a odporú čajú 

dvakrát mera ť ako raz striha ť. 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 pán poslanec Hanulík a pán 

poslanec Bendík. 

 

 

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

 Áno. Ďakujem ve ľmi pekne. Chcel by som iba 

poznamenať, zdá sa mi to tak neúplne fér, ke ď tu bolo 

povedané, že primátor nerobí preto to čo by bolo treba. Z 

mojich skúseností, primátor robí všetko pre to, dok onca aj 

na klube, všetko 22 tisíc ob čanov je pre neho ve ľká sila a 

chce to spravi ť tak, aby bola čo najvä čšia spokojnos ť. 

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.  
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 Ke ďže ako sme po čuli, budeme dneska schva ľova ť 

zmluvu, ja by som sa chcel pána primátora spýta ť, či vôbec 

to, čo budeme dnes schva ľova ť, či vôbec dostaneme ako 

materiál? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chcem reagova ť na to čo tu zaznelo, lebo ma 

upozornila pani Polachová, ke ď sme dnes prišli do 

miestnosti, že na internetovej stránke máme materiá l o 

Krá ľovej hore bez zmluvy.  

 

 Priznám sa, že by ma to v živote nenapadlo, neviem  

pre čo sa to tak stalo. Pýtal som sa organiza čného 

oddelenia, povedali že oni to nekontrolovali, že to  je 

vecou spracovate ľa. V písomnej podobe, ktorí máte 

materiály, písomne, je tam priložený aj návrh zmluv y, ale 

nie je na internete. Nerozumiem, pre čo tam nie je. Pre m ňa 

je to faux pas, ktoré sa nemá a nemôže sta ť.  

 

 To, čo ma prekvapuje, pani Polachová, vám tu lopti čku 

trošku vrátim, pred týžd ňom sme 3 hodiny sedeli na 

verejnom zhromaždení v Karlovej Vsi.  

 Po skon čení nikto neprišiel a nepovedal, kde je 

materiál, kedy bude, čo?  

 Prepá čte, ja som tam bol, aj vy ste tam boli, a 

zostal som tam ešte diskutova ť pred tou budovou ešte dos ť 

dlho po skon čení. Keby niekto z vás prišiel a povedal, že 

nemáme to alebo nemáme ono, bol by som reagoval. Ni kto mi 

to nepovedal.  
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 Čiže ja som mal za to, že zverejnili sme týžde ň 

dopredu, tak ako to robíme materiály, a že všetko j e tak 

ako to má by ť. Takže prepá čte, ke ď ste ma neupozornili, 

odkia ľ to mám vedie ť? Ja sa spolieham na to, že veci 

fungujú.  Čiže nemôžem za to, že ste to takto vnímali.  

 Ur čite to nebol žiadny úmysel z našej strany.  

 

 Čo sa týka obstarávanie zmien a doplnkov, k tomu som  

sa vyjadril na tom verejnom zhromaždení.  

 

 My máme za sebou prípravu toho procesu a spustíme ho 

hneď po rozhodnutí poslancov. Pretože budeme vedie ť, že 

máme na to súhlas vlastníka a nehrozia nám z h ľadiska 

prípadnej náhrady škody žiadne problémy.  

 To len reagujem na to čo tu zaznelo.  

 

 Takže nech sa pá či, ešte pán poslanec Kríž, na pani 

Polachovú, hovorím. Nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Nedá mi nezareagova ť. Ja si myslím, že tento prípad, 

prípad Krá ľovej hory je ve ľkým ponau čením pre nás 

všetkých, pre poslancov aj do budúcnosti, lebo zdá sa mi, 

ako by sa celé garde oto čilo. My sme minulý rok v dobrej 

viere súhlasili s tým, že ľuďom z toho okolia tam pomôžeme 

zachova ť zele ň. Zaoberáme sa tým pol roka, pol roka sa tým 

zaoberáme, viac než si tento problém zaslúži. My sm e 

kľukne minulý rok mohli poveda ť, že ni č sa zamie ňať 

nebude. A tam za čala už medzitým možno výstavba.  
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 A nakoniec ešte to bude tak, čo pána primátora, 

myslím si, že nikto nemôže obvini ť z toho, že málo 

komunikuje. To myslím si, že sa nedá. Jednoducho ve rím 

tomu, že robí pre to maximum, my takisto sa tým zao beráme. 

A zdá sa mi to minimálne nevhodné, ke ď príde peti čný výbor 

a povie, po pol roku snaženia, čo my riešime úplne ich, 

alebo iný problém, ktorý sme my nespôsobili, snažím e sa ho 

vyrieši ť, tak nakoniec ešte vyzeráme my tí nezodpovední, 

ktorí nejako hazardujú. (gong) 

 

 

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.    

 

 

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

 Ja si dovolím tiež krátko zareagova ť. Na rade som 

poprosila pani riadite ľku magistrátu, aby zorganizovala 

stretnutie, kde budú aj peti čiari, aj investor, aj 

poslanci, aj starostovia. Toto stretnutie sa zorgan izovalo 

a prišli tam traja zástupcovia peti čného výboru, kde mohli 

prednies ť akúko ľvek požiadavku. Preto si nemyslím, že je 

úplne oprávnené takto komunikova 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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 Ako ďalší v našej diskusii vystúpi pán Vladimír 

Dulla. Nech sa pá či, máte slovo, pán Dulla. 

 

 

OBČAN: Vladimír  D u l l a  

 Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, 

poslanci, na rokovaní 16. 5. sme primátorovi tlmo čili 

požiadavku získa ť súhlasy starostu i poslancov mestskej 

časti Petržalka, aby sme problém nevyviezli k ním. P odľa 

toho čo vieme, jeden súhlas nie je. Viacerým sa nepozdáva  

ohodnotenie pozemkov. Peti čný výbor k ním predložil 12 

pripomienok a jedno zásadné odporú čanie. Pod ľa znalca sa 

tomu vôbec nerozumieme, koeficienty tvoria celok, o ddelené 

posudzovanie je hrubou chybou. Ale predsa jeden je 

vhodnejší tak ako to uviedol peti čný výbor. Ak jeden je 

menej vhodný, inak aj zlý, pod ľa argumentácie znalca sme 

usúdili, že jeho vybratím celok koeficientov použit ý 

znalcom by sa mal zosýpa ť ako dom ček z karát. 

 

 Pri plnom vedomí vyhlasujeme, že ľudia, ktorí sa 

zaoberali posudkami, majú spolu aspo ň také kvalitné 

odborné vzdelanie, aj prax, ako znalec. Bol by to 

štatistický zázrak, ak by sa všetci mýlili, či chceli 

poškodi ť znalca. S pokojným svedomím vyhlasujeme, že 

napriek ve ľkému úsiliu znalec nepresved čil peti čný výbor o 

správnosti ohodnotenia majetku. 

 

 Peti čný výbor primátorovi odporu čil odstráni ť všetky 

nejasnosti oh ľadom všeobecnej hodnoty pozemkov. Nejasnosti 

zostali. Ak by peti čný výbor mal hlasova ť o návrhu 

uznesenia, ktorý máte pred sebou, odložil by ho dok ia ľ by 
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neboli k dispozícii nezávislé posudky a už od známe ho 

znalca ohodnotenia aj inou metódou, ako to sám odpo rú ča vo 

svojom vyjadrení. Na túto možnos ť sme upozornili na 

verejnom zhromaždení pred týžd ňom. 

 

 Ak sa ponúka medzi časom navyše približne 13 miliónov 

€, tak pri zásade hodnotovej rovnosti pozemky na Kr áľovej 

hore zrazu sa javia v podstatne nižšej hodnote, tak mer ani 

nie polovica akú vy číslil znalec.  

 

 Nájom aj s odpustením dlhu sa dá schváli ť, ke ď budú 

súhlasy za Petržalku a odstránené nejasnosti v hodn ote 

pozemkov. 

 

 K tomu čo odznelo:  

 Áno, boli sme na tom rokovaní, pani Augustini č, vy 

ste pred časne odišli, my sme sa snažili v dobrej viere 

dospie ť k procesu dopredu. Netušili sme, čo bude na 

internete. K tomu čo hovoril pán primátor pred verejným 

zhromaždením, to na internete pre nás prístupné neb olo. 

Dosť ťažko sa pripravova ť. A keby aj bolo, našou úlohou 

číslo jedna nie je sledova ť komplexný obsah. Tiež 

potrebujeme nejaký čas, dokia ľ sa s tým oboznámime, a 

môžeme na to reagova ť. Reagujeme vždy ex post, je nám 

ľúto, že to tak negatívne vyznieva, nám nejde proti 

zámene, nie sme proti zámene prechodne prenájmu. Sm e za 

dobrú zámenu, sme za dobrý prenájom, za transparent né 

postupy (gong) a otvorené vz ťahy medzi nami. Ďakujem. 

 

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.  

 Faktickými poznámkami dvaja poslanci; pán poslanec  

Hanulík. 

 

 

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

 Môžem? Ďakujem pekne za slovo. Na dohodu treba dvoch, 

nesta čí jeden. A potom by som tu navrhol, ako som navrhol  

v minulosti, že kolega Hr čka môže robi ť tie posudky, aby 

sme boli spokojní. Tento krát by som poprosil peti čiarov, 

aby spravili svoje posudky, a potom by sme mohli by ť 

spokojní s tým. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Nedá mi nereagova ť, lebo pána Dullu ja som už videl v 

to ľkatich peti čných výboroch, že by už mohol sa tým živi ť, 

mohol by si z toho živnos ť urobi ť. Ale je takýto skúsený 

peti čiar, už by mal vedie ť, že by mal aspo ň mať 

naštudovaný zákon o peti čnom práve.  

 Peti čný výbor nie čo žiada, to znamená zachova ť zele ň, 

ale to nie je výbor na posudzovanie týchto súdnych 

znalcov. 

 Pre čo peti čný výbor trápi, ako a kde?  

 Peti čný výbor, jeho základná požiadavka je, aby tam 

bola zachovaná rekreácia v prírodnom prostredí.  
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 Za hospodárenie s majetkom mesta zodpovedáme my ak o 

volení zástupcovia, celú zodpovednos ť berieme na seba. Ak 

má peti čný výbor inú predstavu, tak o dva roky sú vo ľby, 

pán Dulla môže opä ť kandidova ť a potom môže rozhodova ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č má slovo; nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Vážení kolegovia, ja  

len doplním môjho kolegu pána Kríža. A chcem sa spý ta ť, 

aký mandát vlastne má peti čný výbor a kým je poverený na 

tieto ďalšie kroky?  

 Lebo pokia ľ viem, tak asi 20 000 ľudí sa podpísalo 

pod hlavi čku, ktorá bola na petícií. 

 A teraz sa pýtam, či tých 20 000 ľudí si samozrejme 

aj poverilo peti čný výbor ďalšími krokmi, aj tými ktoré tu 

boli spomínané? To znamená kontrola tých zmlúv, 

zasahovanie vlastne do posudzovania znaleckých posu dkov, a 

podobne. Takže toto by som bol rád, ešte asi bude n iekto 

vystupova ť z peti čného výboru, keby mi ozrejmili a 

povedali úplne jasno, s kým a akú podporu v tomto m ajú, a 

kým sú poverení? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Páni, prosím, nerozvíjajte diskusiu týmto smerom.  

 Ak toto mesto sa snaží navodi ť vz ťahy, že 

komunikujeme s verejnos ťou, pre m ňa peti čný výbor je 

zastúpenie verejnosti. Nemôže hovori ť naraz 20 000 ľudí. 

Tu sa dali dokopy ľudia, ktorým záleží na verejnom 

prospechu v konkrétnej lokalite. Majú právo poveda ť svoj 

názor na čoko ľvek. Je vašou vecou, aby ste to zhodnotili, 

ale aj našou, ako exekutívy, aby sme tie hlasy pozo rne 

počúvali. Ja chcem ve ľmi pekne po ďakova ť za to, že tú 

prácu tí ľudia robia. Robia ju dobrovo ľne, vo vo ľnom čase.  

 

 Prosím vás, nespochyb ňujme právo každého ob čana tohto 

mesta sa vyjadri ť k tomu, čo sa tu v tomto zastupite ľstve 

deje. Je to úplne normálne. Nemusíme ma ť na všetko rovnaký 

názor. To sme zistili aj my pri komunikácii s peti čným 

výborom, nemusíme ma ť vo všetkom zhodný postup, ale snažme 

sa spolu rozpráva ť a po čúva ť sa. Je to nová kultúra a my 

sa ju snažíme presadzova ť. Prosím vás, tie poznámky si 

naozaj nechajme na inú dobu, pretože sme už niekde inde. 

 Len som považoval za potrebné zasiahnu ť, pretože to 

takto cítim.  

 Pán poslanec Hr čka faktickou reagujete na pána 

poslanca Dullu; na pána Dullu ako zástupcu peti čného 

výboru. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja vzh ľadom k tomu, že som po čul 

kritiku na pána Dullu, ja som mal tú možnos ť komunikova ť s 

peti čným výborom a absolútne nesúhlasím s vystúpeniami 
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mojich predre čníkov, že by peti čiari boli deštruktívni, že 

by tomu nerozumeli, čo sa do toho starajú.  

 

 V apríli som po čul, ako strašne všetci ideme háji ť 

záujmy peti čiarov a ke ď záujmy peti čiarov, ke ď peti čiari, 

a ja som o tom presved čený, v najlepšej viere hovoria to 

čo si myslia, a hovoria to s najlepšou vierou s tými  

podpismi, ktoré za sebou majú, tak ich tu obviníme,  že čo 

sa do toho proste starajú, že ve ď robíme len jednu jedinú 

vec. Okrem toho že sú peti čiarmi, sú aj ob čanmi hlavného 

mesta a preto sa na to tiež majú právo pozera ť aj ako 

občania.  

 

 A preto napríklad nesúhlasím s pánom Krížom, ke ď on 

povie, že ekonomické veci má necha ť na nás. Ja sa obávam 

za 4 mesiace čo som tu, že bolo by možno lepšie, aby sme 

my tie ekonomické veci nechali na peti čiarov, lebo oni 

nebudú rozhodova ť politicky ale ekonomicky, čo by bolo pre 

toto mesto obrovskou výhodou. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Bendík má faktickú. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Po čuli sme tu vystúpenie obyvate ľa 

Bratislavy, v podstate nášho voli ča, a po čuli sme tu aj 

vystúpenie poslanca Bratislavy, to znamená voleného , s 

akou neúctou hovorí o voli čoch. Zrejme nie je pred 
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voľbami, tak môžeme si dovoli ť teraz do voli ča kopa ť. Ve ď 

o dva roky, sná ď zabudne.  

 

 Ale po čuli sme tu upozornenie obyvate ľa Bratislavy, 

že my ako poslanci máme hospodárne narába ť s majetkom 

mesta a ja verím, že každému poslancovi to je jasné .  

 

 A chcem sa zasa spýta ť všetkých poslancov, či si 

preštudovali znalecké posudky, resp. ke ďže neboli sú časťou 

materiálu, či si ich vyžiadali od magistrátu; pre 

informáciu, dajú sa vyžiada ť. A či si preštudovali naozaj, 

že či tie posudky, ktoré tam sú, či sú urobené dobré alebo 

zlé, ke ď nechceme akceptova ť názor odborníkov. Ďakujem 

pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pani námestní čka Nagyová Džerengová. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja budem reagova ť na tú poznámku o 

súdnoznaleckých posudkoch, pretože ako všetci vieme , je to 

ur čitým spôsobom subjektívny názor, čiže môže sa zvoli ť 

rôzna metóda, rôzny uhol poh ľadu. A ten súdnoznalecký 

posudok si dalo vypracova ť mesto a dal si ho vypracova ť aj 

mesto, čiže bol akceptovaný náš posudok.  

 A čo sa týka poznámky pána Dullu, na ktorú chcem 

reagova ť, že ten posudok je vlastne nedostato čne 
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ohodnotený. Nezabudnime na to, že sa snažíme k tomu  prida ť 

aj tie dlhy Devína a pomôc ť mu na ceste k tomu, aby po 

takom dlhom čase sa dostal z tých finan čných problémov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán Hr čka má ešte jednu faktickú poznámku na pána 

Dullu. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Len ve ľmi krátko. Ešte som zabudol poveda ť o tých 

znaleckých posudkoch, a teda reagova ť tuto na pána 

Hanulíka. Na rozdiel od neho som si tie veci snažil  

študova ť a venoval som tomu možno 20, 30 hodín, a preto si 

dovolím tvrdi ť, že ke ď nie som síce znalec, ale aspo ň som  

zorientovaný v danej problematike a dovolím si pret o k tým 

znaleckým posudkom aspo ň poveda ť svoj, a myslím si 

čiasto čne odborný názor, ke ďže som to študoval, pýtal som 

sa a dával som si nejaké veci oh ľadom toho. Nie od brucha 

strie ľať, že to je zlé, to je správne, je tam pe čiatka.  

 

 Takisto by som rád ale upozornil, ke ď ste si niektorí 

pre čítali pripomienky ktoré dávali peti čiari, tak zhodou 

okolností peti čiari len s jednou zmenou koeficientu, ktorú 

znalec sám priznal, zmenili hodnotu, o 230 000 € sa  

zmenila hodnota. To len pre vašu informáciu, že bol  v 

znaleckom posudku koeficient. Peti čiari povedali že si 

myslia že je nesprávny. Znalec uznal, že správnejší  by bol 
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taký ako uviedli oni a zrazu bola zmena v cene 230 000 €; 

to len pre informáciu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu faktickú 

poznámku. 

 Ďalší prihlásený v našej diskusii je pán Peter 

Korba čka, ktorý má priestor na 3-minútové vystúpenie.  

 Nech sa pá či, pán Korba čka. 

 

 

Peter  K o r b a č k a  - Spolo čnos ť Krá ľova hora, s.r.o.: 

 Ďakujem, pán primátor. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, my sme ráno s pánom primátorom a s pani K olkovou 

uzavreli nejakú dohodu o oddlžení. Ja by som to záv äzné 

vyhlásenie, ktoré sme pripravili a je podpísané, má  pán 

primátor v origináli. Ja ho nejako zosumarizujem, n ebudem 

hovori ť o tých všetkých identifika čných údajoch.  

 

 Ale principiálne za spolo čnos ť Krá ľova hora a 

Lomnícka s.r.o., ako veritelia dlžníka mestskej časti 

Bratislava - Devín a vlastníci poh ľadávok, ktoré vznikli 

zo zmluvy o odkúpení vlastnej zmenky ešte v roku 99 , 

konkrétne 28. januára 1999 v nominálnej hodnote 183  

miliónov a ktorej verite ľom sa stala Slovenská sporite ľňa, 

neskôr táto poh ľadávka prešla cez nieko ľko spolo čností a 

skon čila na týchto dvoch spolo čnostiach, verejne 

vyhlasujem, že pokia ľ budú splnené nasledovné podmienky, a 

to sú dve; že Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy na tomto zasadnutí schváli 

návrh na od ňatie správy pozemkov v Petržalke.  

 

 A schváli návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v 

Bratislave, v katastrálnom území Petržalka a v 

katastrálnom území Trnávka spolo čnosti Krá ľova hora.  

 

 A tretí návrh na schválenie nájmu pozemkov v 

Bratislave, v katastrálnom území Devín od spolo čnosti 

Krá ľova hora, s.r.o., so sídlom Bratislava. 

 

 A zárove ň medzi hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislavou a spolo čnos ťou Krá ľova hora bude uzavretá 

zmluva o vzájomnom nájme pozemkov, uzavretie ktorej  bude 

schválené Mestským zastupite ľstvom hlavného mesta 

Slovenskej republiky, tak ako je uvedené pod číslom 1. a 

2. v tomto verejnom vyhlásení, tak tieto spolo čnosti sa 

vzdávajú akýchko ľvek nárokov spojených s poh ľadávkami 

vrátane akéhoko ľvek príslušenstva, akýchko ľvek práv s 

pohľadávkami spojených, ako aj ukon čenie, resp. 

zabezpe čenie ukon čenia akýchko ľvek konaní, a to najmä 

súdneho, exeku čného a podobne, ktorých predmetom je 

uplatnenie poh ľadávok bez uplatnenia akýko ľvek nárokov 

voči dlžníkovi v súvislosti so zastavením týchto konan í.  

 

 Táto dohoda vznikla za posledných 7 dní. Ja som bo l 

minulý štvrtok tiež ú častníkom toho zhromaždenia v 

Karlovej Vsi a vznikli tam tieto požiadavky. A môže m 

poveda ť, že skoro každý de ň sme s pánom primátorom o tomto 

komunikovali a toto je ten výsledok. 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 pánovi Korba čkovi za jeho vystúpenie. 

 Ako ďalší prihlásený do našej diskusie je pán Ján 

Keselý, ktorý má priestor na 3-minútový príspevok. 

 

 

OBČAN: Ján  K e s e l ý 

 Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, volám sa Keselý. Som poslanec miestneho 

zastupite ľstva v Karlovej Vsi, zakladajúci člen peti čného 

výboru a obyvate ľ Karlovej Vis, ktorému záleží na Krá ľovej 

hore. Po čujem tu rôzne názory, rôzne emócie, ja sa budem 

snaži ť hovori ť za obyvate ľov Karlovej Vsi v prvom rade. 

 

 Peti čný výbor vyjadruje svoje záujmy peti čným hárkom, 

kde sú napísané veci, o ktorých všetci dobre vieme.  A ke ď 

som čítal, ja som sa k tej nájomnej zmluve cez ten web 

dostal, ke ď som tú nájomnú zmluvu čítal, vzájomnú, tak som 

sa tam do čítal, že vzájomne je tam súhlas na zmenu 

územného rozhodnutia zo strany investora, čož považujem za 

absolútne skvelú záležitos ť. A pokia ľ to schválite, tak 

vás ve ľmi pekne prosím, aby ste čím skôr tú zmenu územného 

plánu v tej lokalite Krá ľova hora urobili.  

 

 Ďalšia vec, ktorú tam vidím, a pod ľa mňa je výborná 

pre obyvate ľov Karlovej Vsi, je 30-ro čná doba, to je viac 

ako jedna generácia, kde môžu obyvatelia Karlovej V si a 

všetci ostatní tú Krá ľovu horu využíva ť. To ja považujem 

za ve ľmi dôležitý aspekt.  
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 Ďalej čo tam vidím je s ľúbená zámena, ktorá dneska je 

brzdená len da ňovým zákonom a príslušným nedostatkom 

financií. To tiež považujem za ve ľmi dobrú záležitos ť, a 

tiež je to vo vašich rukách, bu ď vo vašom volebnom období, 

alebo v nejakom ďalšom.  

 

 Ja si myslím, že to uznesenie, ktoré máte na stole  je 

dobré pre obyvate ľov Karlovej Vsi. Ja ako člen peti čného 

výboru ho podporujem, ako obyvate ľ Karlovej Vsi ho tiež 

podporujem, a naše miestne zastupite ľstvo je rovnakého 

názoru vä čšinou.  

 

 Chcem poveda ť, že ako peti čiarovi mi neprisluší 

hodnoti ť znalecké posudky, ale ako osobe vám hovorím sám 

za seba, že znalecké posudky tak ako boli vypracova né 

považujem za férové a zrozumite ľné. A pre m ňa je tým vec 

vybavená, je to vo vašich rukách. A pokia ľ budete hlasova ť 

za, budem ve ľmi rád. Ďakujem ve ľmi pekne a príjemný de ň.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vaše vystúpenie.  

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Bendík. 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, čudujem sa, my 

poslanci sme elektronicky nedostali zmluvu, peti čiari 

hovoria že zmluvu nedostali, ale pán Keselý hovorí,  že 
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zmluvu dostal. Tak ja už tomu teda fakt nerozumiem.  Možno 

že sú medzi nami rovní a potom aj rovnejší. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďalší v našej diskusii vystúpi pán Stanislav Žia čik; 

nech sa pá či, pán Žia čik. 

 

 

OBČAN: Stanislav  Ž i a č i k 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy 

poslankyne, vážení páni poslanci, tiež som poslanec  

Karlovej Vsi a nie som členom peti čného výboru, som 

občanom, ktorý tam býva, ktorý objavil úžasné územie 

Krá ľovej hory po tom, ako sa pres ťahoval z Kramárov, kde 

boli naozaj nádherné lúky.  

 

 Vä čšinu tých vecí, ktoré povedal môj predre čník by 

som zopakoval, takže ja skôr pridám také osobné 

vystúpenie. To osobné vystúpenie spo číva v tom, že myslím 

si že tie fakty sa dajú do nekone čna spochyb ňova ť. Dnes je 

dobrá doba na to, aby sa zrealizovala táto výmena. Na 

každú výmenu naozaj je potrebné dosiahnu ť situáciu, že s 

tým súhlasia obidve strany.  

 

 Mám pocit po tom, ako investor, ktorý prišiel tiež  s 

nejakou iniciatívou oh ľadom súhlasu na zmenu územného 

plánu, nakoniec chce pomôc ť Devínu, mám pocit že investor 

ustupuje a mám pocit že je na čase, aby sa zastavil tento 

boj, pretože vzniká z toho politika. Tá politika vy tvára 
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skuto čne len nových politikov a nové témy, a tí ľudia, 

ktorí chcú nám hovori ť, že ešte to nie je dobré, ešte to 

treba doladi ť, riskujú že tu vznikne jeden súdny spor. Mám 

skúsenos ť so súdnymi spormi a viem, že mesto a štát ťahá 

za kratší koniec. Je tu jedine čná príležitos ť to uzavrie ť. 

 

 A preto vás prosím, aby ste už nepo čúvali ďalej 

názory typu, že ešte sa to dá doladi ť. Neverím tomu. Dobrá 

doba je na to, aby sa to uzavrelo. A preto vás pros ím v 

mene Karlovej Vsi a v mene svojom, aby ste to uzavr eli. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi Žia čikovi.   

 Slovo má pani Čahojová, ako posledná prihlásená z 

radov verejnosti. Nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Dana  Č a h o j o v á  

 Dobrý de ň. Ďakujem vám za slovo. Vážený pán primátor, 

vážení páni poslanci, myslím si, že ku Krá ľovej hore ste 

už mnoho tuná po čuli, mnohí máte už ur čite utvorený názor, 

mnohé veci sa možno ešte dnes dozvieme. Napriek tom u vám 

ďakujem, že ste mi dali príležitos ť poveda ť i môj názor. 

 

 Chcem vám pripomenú ť a ve ľmi dôrazne, že prvoradá 

požiadavka obyvate ľov Karlovej Vsi bola, aby sa zmenil 

územný plán na Krá ľovej hore. Vy ste síce prijali nejaké 

uznesenie v minulom roku s tým, že sa za čne obstaráva ť 
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zmena územného plánu, ale okrem iných horú čkovitých 

aktivít v tejto rovine sme nezaznamenali prakticky žiaden 

krok, čo nás ve ľmi mrzí a sme z toho sklamaní.  

 

 Ja by som vám chcela ve ľmi dôrazne pripomenú ť, aby 

ste pozorne po čúvali túto diskusiu, kto čo hovorí, ale 

možno ešte dôležitejšie ako to čo sa hovorí je dôležité si 

všimnú ť kto to hovorí.  

 

 Chcela by som ešte dementova ť príspevok, v príspevku 

pána Keselýho odznelo, že miestne zastupite ľstvo v 

Karlovej Vsi má názor na predkladaný materiál, ktor ý tu 

dnes budete schva ľova ť alebo posúva ť, alebo neschva ľova ť, 

ja neviem. Chcela by som zdôrazni ť, že miestne 

zastupite ľstvo neprijalo žiadne uznesenie k tomuto 

materiálu, k tomu čo dnes máte na stole. Čiže to je mylná 

informácia. Ďakujem vám za vašu pozornos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vystúpenie pani Čahojovej.  

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pani námestní čka 

Nagyová Džerengová; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:     

 Ďakujem pekne za slovo. Musím zareagova ť ako 

poslanky ňa miestneho zastupite ľstva v Karlovej Vsi na pani 

Čahojovú. V prvej chvíli na ten moment ke ď povedala, že 
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obyvatelia Karlovej Vsi v prvom rade žiadali zmenu 

územného plánu ako spôsob záchrany. Je to možno jej  názor 

alebo názor členov peti čného výboru. Tú petíciu podpísalo 

takmer 22 000 ľudí, ja som tiež medzi nimi, a môj osobný 

názor je, že zmena nesta čí. Možno sta čí na chví ľku, ale ak 

sa to berie z dlhodobého h ľadiska, jediný spôsob záchrany 

je ur čite to, aby mesto vlastnilo tieto pozemky, som o to m 

presved čená.  

 

 A druhá poznámka: Naozaj zastupite ľstvo v tejto 

chvíli k tomu neprijalo uznesenie, pretože sme v ut orok 

sedeli do polnoci. Chví ľku som aj viedla zastupite ľstvo za 

pani starostku, chcela som to otvori ť, ale vzh ľadom na to, 

že od deviatej rána do dvanástej vystupovali ľudia, ktorí 

ten čas pre ťahovali, na to nedošlo. (gong) 

 

 Ale diskutovali sme o tom a názor, pán Žia čik povedal 

že vä čšinový názor, nepovedal že všetci. Takže myslím si,  

že nebol celkom pravdivý ten názor, že všetci.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani námestní čka. 

 Pán poslanec Bendík má faktickú na pani Čahojovú.    

 

 

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

 Ja by som chcel pre číta ť, čo hovorí teda formulár 

alebo peti čný hárok.  

 Sú tam 3 body: 
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 Ten prvý bod je zmena územného plánu hlavného mest a v 

lokalite Krá ľova hora z funkcie ob čianska vybavenos ť na 

pôvodný stav rekreácia v prírodnom prostredí. 

 Po druhé je vyhlási ť stavebnú uzáveru v danom území.  

 A po tretie, všetkými prostriedkami územnej 

samosprávy zabráni ť výstavbe a zasadi ť sa za zachovanie 

prírodného prostredia na Krá ľovej hore.  

 Takže myslím si, že všetci ob čania, ktorí v podstate  

asi vedia číta ť, tak si zrejme pre čítali že čo podpísali. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani starostka Hanulíková na pani Čahojovú; nech sa 

páči. 

 

 

Ing. Iveta  H a n u l í k o v á, starostka Mestskej  časti 

Bratislava - Karlova Ves:  

 Ja by som tiež chcela poveda ť, že myslím si že 

zastupite ľstvo sa týmto bodom zaoberalo dos ť dlho. Je 

pravda, že nie presne touto zámenou, ale zaoberalo sa tým 

že dalo jasné uznesenie, čo sme podali aj na magistrát, k 

zmene územného plánu.  

 Ďalej sme vyhlásili, za čali oznámenie o stavebnej 

uzávere k týmto pozemkom, teraz to pán Bendík pre čítal.  

 A tretí bod; myslím, že robíme všetko pre to, aby sa 

Krá ľova hora zachránila, aj ke ď je v katastri Devín, ale 
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naši obyvatelia ju využívajú. A myslím si, že teraz  sa to 

úplne aj to naše, naše stretnutie s obyvate ľmi, dostalo do 

takej politickej, na takú, prišla do toho politika,  a 

myslím že to sme nikto nechceli. 

 

 A ja si myslím, že aj peti čiari za čali s takou dobrou 

vecou a možno, možno  sa to všetko, všetko obrátilo  na 

nejakú inú stranu. Takže ja by som vás poprosila že  pre 

mňa čo je podstatné? Petržalka súhlasila, Ružinov 

súhlasil, takže ja si myslím (gong) že je treba to čo sa 

dneska ráno stalo, že odpustilo sa tristo, neviem k oľko tá 

hodnota, neviem presne, Devínu, takže Devín sa poma li čky 

dostane z nútenej správy, tak ja si myslím, že toto  by 

bolo treba podpori ť a takto k tomu pristupova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani starostka, ďakujem pekne za vystúpenie.  

 Pokra čujeme teraz v diskusii vystúpeniami poslancov. 

Pán poslanec Bendík je riadne prihlásený; nech sa p áči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa rád vrátil k môjmu, teda  

k mojej prvej faktickej poznámke, kde som, kde teda  chcem 

upozorni ť znova na to, že sa neplní uznesenie 367 z 

minulého roku, kde sa v bode B hovorí: postup pri r iešení 

situácie v lokalite Krá ľovej hory spo číva: 

- po prvé, v predložení návrhu na zámenu pozemkov s  rovna- 

  kou bonitou, resp. všeobecnou hodnotou majetku na  zá- 
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  klade nezávislých znaleckých posudkov. 

 Ďalej to nebudem číta ť, lebo potia ľ to má význam. 

 

 A píše sa tam "na základe nezávislých znaleckých 

posudkov". Ako viem, majetok v držbe J&T bol ohodno tený 

jedným znalcom a taktiež majetok v správe alebo ted a vo 

vlastníctve mesta bol hodnotený taktiež jedným znal com. A 

títo dvaja páni nie sú ani nezávislí, lebo sú rovna kí, a 

je to pán Fajnor. 

 

 To znamená, za prvé, ke ďže túto vetu do tohto 

uznesenia som dával, tak som to formuloval tak, že majú 

byť minimálne dva, aby sme teda zbyto čne nemrhali 

prostriedkami mesta, aby boli dva, to znamená dva z nalecké 

posudky na Krá ľovu horu, dva znalecké posudky na majetok, 

ktorý sa ponúkne na výmenu.  

 To je moja prvá pripomienka. 

 

 Druhá pripomienka: Taktiež pod ľa zákona ak sa jedná o 

prevod majetku mesta osobitným zrete ľom musia sa dodrža ť 

nejaké lehoty. Už na poslednom zastupite ľstve som teda 

požiadal, aby sa tie lehoty zo strany magistrátu 

dodržiavali, a tu musím poveda ť, že nestalo sa tak. 

Pretože parcela 15850/68 ktorá je v Trnávke, bola v yvesená 

na úradnej tabuli 14., a či sa na to pozriem pod ľa 

Obchodného zákonníka alebo pod ľa zákona 138/1991 o majetku 

obcí, tak nestíhame termín. A v podstate v tomto pr ípade 

je porušovaný zákon ak dnes o tom rokujeme.  

 

 Čo sa týka samotného dlhu Devína, ja v podstate víta m 

postoj spolo čnosti J&T, že chce sa vzda ť všetkých nárokov 
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na dlh, ktorý tam v sú časnej dobe je. Ale je si treba aj 

uvedomi ť to, že Devín má ešte ďalší dlh, pri ktorom sú 

ďalší dvanásti veritelia, kde je len istina v hodnot e 200 

miliónov bývalých slovenských korún.  

 

 A ak v podstate urobíme ten krok, že schválime ale bo 

teda odobríme to, že Devín stratí polovicu alebo te da 

nejakých 330 miliónov korún zo svojho dlhu, stále t am 

ostáva tých 200 miliónov bývalých korún, ale len is tina. 

To znamená sú tam ešte nejaké úroky, je tam prísluš enstvo. 

 

 Položme si otázku, rieši to situáciu? 

 To znamená, myslím si že ideálnejšie by bolo, keby  

sme prijali tento fakt, že J&T je ochotná vzda ť sa 

všetkých nárokov a za čať rokova ť s ďalšími verite ľmi tak, 

aby sme pomohli Devínu a aby sme pomohli, aby sa De vín 

dostal z nútenej správy.  

 Vtedy by to bolo riešenie.  

 

 Taktiež by som sa chcel spýta ť, to čo už tu zaznelo v 

súvislosti s pozemkom v Petržalke na Námestí hrani čiarov. 

Jedná sa; to znamená je tam jeden koeficient, ktorý  hovorí 

ako rýchlo sa z pozemkov dá dosta ť prostriedkom mestskej 

hromadnej dopravy alebo vlastným autom. V podstate ten 

pozemok, ktorý je na Námestí hrani čiarov je v tesnom 

kontakte s prestupovými zástavkami MHD a tým pádom tam 

nemá by ť koeficient 0,9 ale 1,0 a bolo to spomenuté, že už 

v tomto prípade by to pre mesto znamenalo plus 230 000 €. 

 

 Chcem sa spýta ť, bol tento fakt zoh ľadnený v tom 

materiáli, ktorý máme teraz pred sebou?  
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 A posledná, posledná vec, stále čakám, že nám bude 

predložená zmluva, nako ľko jednáme o bode, kde tá zmluva 

má by ť. (gong) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vaše vystúpenie, pán poslanec. 

 Štyri faktické poznámky; pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Samozrejme, to vzdanie sa poh ľadávky 

zo strany J&T je výrazným posunom v oddlžení a rieš ení 

situácie Devína. Samozrejme, tie ďalšie kroky musia 

nasledova ť, ale tie nemajú ni č spolo čné s touto situáciou. 

Je to výrazný krok v oddlžení Devína, a myslím že t reba ho 

urobi 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. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ve ľmi podobne som chcel zareagova ť. Je to presne ten 

štýl, že niekto podá prst a my mu zožerieme celú ru ku. Tak 

je tu ponuka odpusti ť dlh zo strany jedného verite ľa, ale 

to predsa nemôže postavi ť do takej polohy, že to je síce 

pekné, ale tam sú ešte ďalšie dlhy; tak cho ďte vybavova ť 
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aj tých ďalších verite ľov. Však to je pod ľa mňa 

neseriózne, tak oni môžu hovori ť sami za seba, a nie za 

ďalších. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si myslím pravý opak. Ono je síce 

pekné, že by bola len časť odpustená, lenže Devínu by sme 

tým pomohli len opticky, na papieri. To k slovám pá na 

Bendíka, chcem ich potvrdi ť.  

 A ako je vidie ť, z celej rozpravy, je ten problém 

podstatne vážnejší, len čiasto čne ho na črtol na za čiatku 

pán Kolek. Bolo by ho treba pozna ť v celej svojej 

podstate, v celej histórii. Navyše ďalšie informácie nám 

chýbajú, ako vidíme. A považujem za hazard v takejt o 

situácii sa dnes o tom rozhodnú ť. To je zatia ľ všetko. 

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, pán primátor. Kolega Bendík sa dotkol  

otázkou koeficientu pozemkov v Petržalke a ja iste 
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neprezradím ni č nové ke ď poviem, že sme dostali ako 

zástupcovia zastupite ľstva e-mail od pána Martina Miškova, 

zástupcu starostu mestskej časti Petržalka v ktorom nám 

hovorí, že sa za čala vytvára ť fáma, že Petržalka súhlasí 

so zámenou. Dovolil si on na v čerajšom hlasovaní 

zastupite ľstva da ť návrh na opätovné vyjadrenie nesúhlasu 

k tejto zámene. Materiál priložil a tento materiál dostal 

opätovne podporu našich poslancov, ktorí s tým vyja drili 

jednozna čný nesúhlas.  

 

 Ja by som ve ľmi rád z tohto miesta ocenil prístup 

pána primátora k tomu, aby mohli vystúpi ť všetci záujemci 

o vystúpenie. A s dovolením teda preto som pre čítal tých 

pár riadkov, aby aj človek ktorý je zástupcom starostu tu 

zaznel, aj ke ď tu osobne nie je. Považujem za dobré, aby 

sme vypo čuli všetky názory a stále mali nad sebou pocit, 

že zastupujeme všetkých obyvate ľov Bratislavy, (gong) aj 

Petržal čanov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Bendík reaguje na faktické poznámky. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V podstate iba na pána Kríža asi 

oplatí reagova ť. A tá požiadavka, pán Kríž, keby ste ma 

pozorne po čúvali, tak by ste vedeli že som hovoril smerom 

na magistrát. To znamená, samozrejme že spolo čnos ť J&T 
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nebude teraz jedna ť s ďalšími verite ľmi. Ale hovoril som 

to smerom na magistrát, ja nie som zamestnancom 

magistrátu, pracujem v súkromnej firme, neviem kde 

pracujete vy.  

 

 A druhá vec, to riešenie ktoré tu teraz je, no, vi em 

si teda predstavi ť, že človek ktorého odsúdia na 200 rokov 

väzenia tak dostane teraz lukratívnu ponuku: Bude v o 

väzení iba 100 rokov. 100 rokov mu odpustia. No, ďakujem 

pekne za také riešenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, k tomu oddlženiu Devína tu chcem vyhlási ť, že 

ja osobne naozaj považujem to čo sa stalo, že sme v 

priebehu týžd ňa dokázali výrazne pohnú ť s tým problémom 

aspo ň v tej časti, ktorá sa týka rozhodujúceho verite ľa, 

ja to považujem za prvý krok. Zatia ľ sme sa v mestskom 

zastupite ľstve zadlženos ťou Devína vecne nezaoberali. 

Predložíme vám materiál na september alebo október v 

spolupráci s mestskou časťou, aby ste vedeli ko ľko dlhov, 

kto je verite ľ, s kým máme rokova ť, aby ste sa mohli k 

tomu vecne vyjadri ť. Lebo teraz to tak vy ťahujeme ako z 

klobúka, že ešte toto, ešte tamto; akože to ni č nie je. 

 

 Ak nám niekto povie, že nám nebude si od nás vymáh ať 

300 miliónov korún, ja si myslím že je to nejaký vý sledok. 

Je jasné, že to nerieši ni č pre tých ostatných, ale čo ke ď 

prídeme za tými ostatnými a povieme: Po ďte aj vy. Po ďte aj 

vy urobi ť nie čo, že dáme vám, ja neviem "x" percent, ja 
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teraz neviem poveda ť ko ľko, a ostatné urobte ako riešenie 

podobné ako to urobil investor.  

 

 Pre čo by to tak nemohlo by ť?  

 Chce to príklad, chce to istý precedens a ma ť 

predstavu že to sa len tak rozlúskne samé niekde ta m na 

mestskej časti, to sa urobi ť nedá. Dostalo sa to na stôl 

pred týžd ňom na mestskú radu. Za čali sme sa tým vážne 

zaobera ť, posunuli sme to dopredu, a je to nejaký 

výsledok.  

 

 Ja si myslím, že je to výsledok, ktorý znamená 

konkrétny posun, ktorý už netreba vyrokováva ť. Treba 

rokova ť s ďalšími 12 verite ľmi. Povieme si, ktorí sú to, 

čo sú to za peniaze, a podobne, ak chceme vážne pomô cť 

Devínu. Nie je to proces, ktorý sa dá zvládnu ť na jednom 

zastupite ľstve, že rýchlo nie čo povieme a už to máme 

hotové. Bohužia ľ, to také ľahké nie je. 

 

 Ale ja tu hovorím, že chcem sa tým zaobera ť. Ke ď 

vidím že vás to zaujíma, chcete tomu pomôc ť je to prejav 

toho, že nám záleží na tom, ako funguje jedna z naš ich 

mestských častí, je to sú časť mestského organizmu.  

  

 Dajme to na stôl, dajme na stôl fakty ako to vznik lo 

a potom si povedzme čo s tým urobíme, aké kroky urobí 

mesto, aké kroky urobí mestské zastupite ľstvo, aby sme sa 

pohli v tom smere dopredu. 

 

 Na toto moje vystúpenie pán poslanec Osuský a pán 

poslanec Bendík faktickými poznámkami.  
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Nemyslím si, že by som chcel 

spochybni ť pravdu, ktorú ste povedali o tom, že toto je 

istý krok. A samozrejme, ťažko môžme o čakáva ť od nejakého 

verite ľa, že ak sám odpustí svojmu dlžníkovi, nech už ten 

dlh vznikol akoko ľvek, za akýchko ľvek okolností, o čom si 

môžme myslie ť svoje, že to je jeho problém aby ovplyvnil 

aj ostatných verite ľov. To absolútne uznávam.  

 

 Musím ale poveda ť ešte jednu vec. Pre m ňa je 7-d ňové 

rokovanie s takýmto matematickým výsledkom síce nie  

explicitným ale implicitným uznaním, že biznis o kt orý ide 

odpúš ťačovi dlhov je ve ľmi dobrý biznis a tento prívažok k 

nemu rozhodne asi mu stal za to. Takže nebolo to, a ko sa 

hovorí, celkom z čistej lásky kres ťanskej, ale bolo to 

nepochybne i v záujme jeho záujmu.  

 

 

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:  

 Ja stále nerozumiem, pre čo sa dnes tak ponáh ľame?  

 Ke ď na črtli sme dnes tu riešenie, no tak skúsme to 

rieši ť ďalej, a skúsme predloži ť komplexný materiál.  

 To znamená, ktorý by riešil za prvé Krá ľovu horu a 

petíciu ob čanov.  

 A za druhé, oddlženie Devína.  
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 Pre čo sa dnes tak ponáh ľame, preto, lebo na 

prístupových cestách na Krá ľovu horu sa za čína územné 

konanie o vyhlásení stavebnej uzávery? Ďakujem.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec, ste úplne mimo. Ja neviem, o čom 

rozprávate? Osem mesiacov riešime Krá ľovu horu a pred 

týžd ňom sa objavila požiadavka mestskej časti, sú časne 

riešte oddlženie.  

 O čom to rozprávate, prosím pekne?  

 Vy ste to pre čo v januári nepovedali, ke ď teraz ste 

takýto múdry. 

 A pre čo to nepovedala mestská časť? 

 

 Ako my sme dostali pred týžd ňom požiadavku, ktorá sa 

zdala nesplnite ľná. Je pravda, že tie rokovania sa na 

úrovni mestskej časti viedli dlho. To nie sú nové veci, 

ktoré sa zrazu objavili a za týžde ň sme ich vyriešili. Ale 

dokázali sme tie rokovania posunú ť dopredu, pretože sme 

hľadali riešenie.  

 Ale teraz tu z toho robi ť, že kam sa ponáh ľame?  

 

 Ja si myslím, že je zrelý čas rozhodnú ť o téme, o 

ktorej tu diskutujeme 8 mesiacov. A my sme do toho 

pribalili inú tému, ktorú nemáme vôbec pripravenú, vôbec 

rozdiskutovanú. A ja vám teraz hovorím, že vám taký to 

materiál predložíme a vážne sa budete môc ť vyjadri ť, čo s 

tým urobíme.  
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 Ale nedá sa to rieši ť naraz, pretože tie dve témy 

súvisia len vo vz ťahu k jednému verite ľovi. 

 Ešte chcú zareagova ť traja re čníci.    

 Faktickou poznámkou pán poslanec Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja reagujem len na to, že 

pre čo až teraz? Ja som to v tom svojom vystúpení poveda l, 

pretože, a preto som sa aj ja podpísal pod to, vzni kol 

dojem že takáto zámena prejde aj v tomto zastupite ľstvom 

zbore. Keby ten dojem nebol nadobudol takú úrove ň, že je 

možné, že dôjde k takejto nevýhodnej zámene medzi m estom a 

investorom, tak nikdy by sme s tou požiadavkou nebo li 

prišli; aspo ň za seba hovorím. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani starostka Kolková. 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem. Myslím si, že kolega Kolek to povedal aj za  

mňa. Vlastne náš návrh, aby sa zárove ň J&T zaviazalo 

podpísa ť dohodu o urovnaní, o ktorú sa snažíme už od roku 

2000, minimálne 9 - 10, ten nápad bol ako vždy prid anou 

hodnotou k tomu, ak mesto pristúpi k takémuto obcho du, že 

sa zamenia tie pozemky. V podstate tá dohoda o urov naní 

hovorí o tom, že si mestská časť Devín a J&T nedlžia ni č. 
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Myslím si, že oni boli ochotní ju podpísa ť už v tom roku 

2010 za podmienky, že sa splnia isté ich nároky. Je dnou z 

nich bola Krá ľova hora, a ke ďže by sa tým zámerom, ktorý 

je predložený na rokovanie vlastne táto ich požiada vka 

splnila, tak som len pripomenula, že takto (gong) s ľúbili 

podpísa ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja chcem nadviaza ť na 

to, čo ste povedali vy vo svojom úvode alebo vo svojej 

poznámke. Stotož ňujem sa s vašim názorom, aby sme 

rozhodovali teraz. A chcem ja, naozaj niekedy nevie m čo si 

mám o celej tejto situácii myslie ť, pretože v apríli som 

sa explicitne pani riadite ľky pýtal na právnu situáciu, 

kde mi bolo odpovedané, a vyplývalo to aj jednozna čne z 

právnej analýzy, že investor má stavebné pozemky a môže 

stava ť. Tak, prosím vás, o čom sa tu rozprávame?  

 Tak bu ď povedzme, že to chceme nejako rieši ť a riešme 

to na tomto zastupite ľstve aj 5, 6 hodín, aj 10 hodín, ale 

nejako rozhodnime. Alebo potom povedzme, že to nech ceme 

rieši ť a nech si tam investor stava. Akože nehnevajte sa,  

toto keby sa stalo v zahrani čí, v Spojených štátoch, tak 

by sa investor s vami nebavil, by rovno podal žalob u a by 

staval. A akože ja naozaj a niektorí poslanci, ako 

prepá čte, ale nerozumiem vám vôbec. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslanky ňa 

Tvrdá; nech sa pá či, pani poslanky ňa. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ke ďže poslanci nevlastnia 

návrh dohody o urovnaní, ktorú predložil pán Korba čka, 

dovo ľujem si doplni ť uznesenie v tomto znení.  

 Doplni ť v návrhu k bodu 55 v bode 3, odstavec č. 5 v 

nasledovnom znení: 

 Najneskôr v momente uzatvorenia zmluvy o vzájomnom  

nájme pozemkov, ktorý je schválený týmto uznesením 

mestského zastupite ľstva predloži ť Krá ľova hora, s.r.o., 

so sídlom v Bratislave jedno vyhotovenie dohody o 

urovnaní, ktorá bude sp ĺňať nasledovné požiadavky: 

 po 1. bude uzavretá medzi všetkými ú častníkmi súdneho 

konania prebiehajúceho v sú časnosti pred Okresným súdom 

Bratislava V, číslo konania 23 CB187/09; 

 

 po 2. na základe tejto dohody o urovnaní zanikajú 

všetky práva a povinnosti ktoré sú medzi týmito ú častníkmi 

súdneho konania sporné, a to i aj tie sporné práva a 

povinností, ktoré sú predmetom exeku čného konania, číslo X 

0345/01 uskuto čňovaného zo strany súdneho exekútora JUDr. 

Sobolovského. Ak by táto dohoda o urovnaní nebola 

predložená hlavnému mestu Bratislava v stanovenej l ehote, 

tak toto uznesenie stráca platnos ť.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto je návrh pána poslanca Koleka, ktorý nestihol  

pre číta ť, ale pán poslanec to čo ste po čuli je to 

riešenie. Neviem teda čo ešte chcete. 

 To čo tu povedal pán Korba čka mám ja písomne 

predložené s podpismi štatutárnych orgánov oboch 

spolo čností. Takže oni jednostranne sú pripravení vyhlási ť 

to čo  požadujete.  

 Čiže skúste mi vysvetli ť, čo dosiahneme ke ď schválime 

ten návrh, ktorý ste dali pani poslankyne Tvrdej. 

 (Poznámka.) 

 Ale ve ď ste tu po čuli, už je to tu vyslovené nahlas. 

Čiže, čo chcete poveda ť; že to vyhlásenie nie a má by ť 

nejaká dohoda o urovnaní, medzi kým? 

 

 Jednostranne bolo vyhlásené, že investor povedal, že 

ak podpisujeme zmluvu vzdáva sa všetkých nárokov. A  ja to 

mám na papieri za mesto ráno predložené. Takže čo chceme 

dosiahnu ť tým uznesením, aby som tomu rozumel. Aj 

poslanci, ke ď budú hlasova ť aby vedeli, aký ďalší krok 

treba urobi ť.  

 (Poznámka.)    

 Tá dohoda o urovnaní? Môže.  

 Čiže napíšeme berie na vedomie dohodu, to vyhlásenie , 

ktoré zaznelo.  

 Dobre. Ja ho dám rozmnoži ť a dám vám ho všetkým k 

dispozícii. Môžme sa tak dohodnú ť? 

 Čiže berie na vedomie vyhlásenie investora, tak?  

 To sa mi zdá logické, lebo to tu zaznelo.  
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 My to zoberieme, že toto je sú časť, bez nej by sme 

možno nerozhodli. Tak ste to niektorí nazna čili.  

 (Poznámka.) 

 Nie, berie na vedomie. Proste čo tam chcete hlasova ť?  

 

 Oni jednostranne nie čo vyhlásili a vy to zoberiete na 

vedomie, že áno, to je krok, ktorý sa uskuto ční. Áno, to 

navrhuje pani poslanky ňa. To navrhuje pani poslanky ňa. To 

sa mi zdá rozumnejšie, lebo to prepája tie procesy,  ktoré 

tu bežia. Pán poslanec Kolek to mal pripravené dopr edu. 

Nevedel, že takéto vyhlásenie tu zaznie. Čiže je tu snaha 

ako by to previaza ť tak, aby sme to mali v ruke.    

 

 Čiže ja dám dokument k dispozícii organiza čnému 

oddeleniu; prosím, keby ste ho rozmnožili a rozdali  

všetkým poslancom.  

 Faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne 

Tvrdej chce reagova ť pán poslanec Kolek; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán primátor, vy ste ma priamo vyzvali, že 

teda čo chcem alebo čo sme chceli týmto zabezpe či ť? 

 Tento návrh, teda pozme ňujúci návrh uznesenia sa 

pripravoval v čera, resp. v minulom období, ke ď ešte nebolo 

taxatívne povedané alebo zverejnené stanovisko inve stora.  

 Napriek tomu, pokia ľ teda prosím kolegy ňu, aby trvala 

na tom, ako na pozme ňujúcom návrhu, nech toto znenie tam 

je, ktoré môže nahradi ť samozrejme aj to prehlásenie, 

pokia ľ je právne relevantne prekrývajúce to, čo sme teda 

naštylizovali my. 
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 Pokia ľ vy, pán primátor, svojou autoritou sa 

zaru číte, že v tomto znení je tá dohoda, ktorá 

jednostranne bola prijatá od investora, zabezpe čuje 

naplnenie aj toho, čo sme tu dali ako pozme ňujúci návrh, v 

podstate nezostáva mi ni č iné.  

 Ale na druhej strane hovorím, že pokia ľ prijmeme toto 

uznesenie (gong) ako pozme ňujúce, existujúce uznesenie, a 

v zapätí bude prehlásené plnenie tou dohodou, resp.  

prehlásením, tak je to v poriadku. Čiže nestojí ni č v 

ceste, aby sme uznesenie nedoplnili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, doteraz sa pripravovala dohoda o 

urovnaní a vy v uznesení chcete ma ť dohodu medzi dvoma a 

my máme jednostranné vyhlásenie. Tak teraz čo? Ke ď nebude 

dohoda, to vtedy nie je splnené, alebo je?  

 Vy ste to naozaj robili v čase, ke ď ste nevedeli o 

tom, ako to chce investor urobi ť.  

 Dostanete ten dokument do lavíc, môžte sa s tým 

oboznámi ť, aby ste si urobili obraz o tom, či to rieši to 

čo ste chceli dosiahnu ť. 

 

 Ja viem, kam smerujete, a rozumiem, že chcete aby to 

bolo sú časťou toho materiálu. Urobme to tak, ale v tom 

znení, v akom to teraz máme na stole.  

 Pán poslanec Kríž na pani poslanky ňu Tvrdú. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  
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 Ja oce ňujem tento návrh, lebo myslím si, že je na 

mieste by ť čo najviac obozretný.  

 Na strane druhej mám taký pocit, ako keby sme klop ali 

na otvorené dvere. Navrhujem preto, aby to vyhlásen ie bolo 

naxeroxované, rozdané poslancom ešte pred hlasovaní m a 

nech samotní predkladatelia zvážia, že či to je dostato čná 

záruka, alebo či to chceme ešte nejakým spôsobom dosta ť aj 

do uznesenia.  

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Ďakujem pekne.  

 Pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Ja som pochopila tento návrh uznesenia, alebo teda  na 

doplnenie uznesenia tak, že vlastne ak by nejakým s pôsobom 

nedošlo k naplneniu toho verejného záväzku, potom b erieme 

spä ť svoj súhlas na zámenu. Tam je to totiž, že toto 

uznesenie potom stráca platnos ť. A to je tá poistka, ktorú 

tam potrebujeme ma ť.  

 Lebo ja už som zažila pána primátora, ako s ľúbil že s 

Inchebou vybaví, aby sme dostali pozemky pod petrža lským 

korzom, aby sme nemuseli Inchebe už plati ť nájomné ak im 

predáme pozemky mestské, ktoré boli v areáli Incheb y. A 

bohužia ľ, to sa nepodarilo zrealizova ť, napriek prís ľubu 

pána primátora, lebo potom skonštatovalo predstaven stvo: 

Že, oj, bohužia ľ, za takúto cenu nie.  
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 Čiže ja už som zažila také prís ľuby, ktoré boli aj 

verejne dané a potom sa to nezrealizovalo. Doteraz mestská 

časť Petržalka platí nehorázne nájomné pod petržalským 

korzom a Incheba už dávno vlastní svoje pozemky vo svojom 

areáli.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka, ja vás mám v hlbokej úcte, ale ako 

spája ť hrušky s jablkami, prepá čte, ako toto sú táraniny 

čo teraz hovoríte. Áno, pretože tam som dal prís ľub ja, tu 

ho dal investor. Po čkajte, ale ja nemôžem rozhodova ť za 

Inchebu. Tu sám investor sa vyjadril. A vy hovoríte : On sa 

nevyjadril, ešte raz to potrebuje ma ť niekde na papieri. 

Tak čo ste tu po čuli, vy ste tu nesedeli? Pred chví ľou tu 

zaznelo, že ak podpíšeme; 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Vy nedodržiavate; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Po čkajte, nie ja, investor povedal a mám to právne na 

papieri, o chví ľu to budete ma ť v lavici. To nie je 

prís ľub primátora, to je vyhlásenie investora. To je to čo 

ste chceli.  

 

 To čo ma žiadala pred týžd ňom pani starostka, 

vyrokujte, investor sa vzdá záväzkov.  
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 Vzdal sa záväzkov tu verejne a vy hovoríte, že ešt e 

máme nie čo iné dosiahnu ť.  

 Tak čo ešte máme dosiahnu ť?  

 Ja ni č nes ľubujem.  

 Investor to urobil, lebo sme tú dohodu dnes ráno v  

mojej kancelárii urobili aj za prítomnosti pani sta rostky.     

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Potom nevidím problém aby to bolo sú časťou uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Súhlasím. To vyhlásenie ktoré ste tu po čuli. 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 A nechajte o tom hlasova ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A neobvi ňujte ma z Incheby, kde rozhodujú na to 

zvolené orgány. Keby tu Rozin bol povedal že predá,  tak 

potom by to bolo iné, pretože by ste sa mohli s ťažova ť na 

neho. Ale nie na m ňa.  

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Vy ste dali verejný prís ľub že vybavíte. 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Áno, áno. A vybavoval som a do dneska to vybavujem e. 

Ešte sa k tomu dostaneme.  

 Pán poslanec Drozd.  

 

 

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

 Ďakujem. Takto vyzerá vedenie, ke ď nie je zosúladený 

zákon o hlavnom meste so zákonom o obecnom zriadení . Už 

aby k tomu čo najskôr došlo. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Diskutuje pán starosta Bajan. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja sa pokúsim naozaj le n 

na niektoré veci zareagova ť. Za čnem od konca, od toho, od 

tej pripomienky pána poslanca Osuského, ktorý nám 

pripomenul e-mail, ktorým ste boli bombardovaní od nás z 

Petržalky. 

 

 Chcem poveda ť, že v utorok sa uskuto čnilo 

zastupite ľstvo mestskej časti, kde táto problematika bola 

prerokovaná ve ľmi neštandardným spôsobom, povedal by som. 

V bode rôzne, kde už za neú časti aj pána primátora, aj 
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mojej, bola táto problematika prerokovaná. Z toho čo som 

si dokázal vypo čuť zo zvukového záznamu, naozaj tam boli 

informácie, ktoré boli neúplné, nekompletné, a po t ých 

informáciách, ktoré máme aj my dnes na stole by som  si 

trúfal poveda ť, že v čase, keby som bol na tomto 

zastupite ľstve, alebo vedel o tom že sa o tom bude 

rokova ť, ur čite by som prizval pána primátora, aby sme 

vysvetlili komplexnos ť toho problému; myslím tým Devína a 

všetky ostatné záležitosti. Ja si trúfam poveda ť, že to 

uznesenie by nebolo vzniklo. 

 

 K ostatným veciam: Ja sa vrátim trošku ku genéze. Ja 

som v ďačný pánom poslancom hlavného mesta za vysoký stupe ň 

empatie k pripomienkam, ktoré mestská časť mala. Vypadli z 

materiálu; hovorím teraz o februári a ďalej genézu, 

vypadli 2 kontroverzné pozemky, ktoré boli pôvodne v 

materiáli s tým, že zostali pozemky, ktoré majú dva  

jednozna čný charakter, v zmysle doplnkov 2, stavebný 

charakter. Ja som upozornil, a pre m ňa je to dôležitejšie 

čo teraz poviem, upozornil možného investora, že na 

Námestí hrani čiarov je regulatív štyri poschodia, ur čite 

tam ni č nepustíme dlhšie na žiadnu zmenu stavby. To je pre  

mňa podstatnejšie ako to, kto tam bude stava ť. To že je to 

stavebný pozemok je jasné z územného plánu.   

 

 Ako sa to vyvinie, je to problém naozaj hlavného 

mesta. Čiže našim problémom teraz v tejto chvíli nie je 

rieši ť prioritne tento problém.  

 

 Ja osobne som presved čený, že návrh ku ktorému 

dospeli za pol roka, podotýka za pol roka nie za tý žde ň, 
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poslanci mesta s pánom primátorom je prijate ľným 

kompromisom, ktorý by túto vec posunul. Tým skôr, a  

hovorím to ve ľmi jednozna čne vzh ľadom na dlhoro čné 

skúseností, že toto zastupite ľstvo je prvé, ktoré sa 

reálne za čalo venova ť mestskej časti Devín.  

 

 Takže ak sa to pojme ako komplexne, je vecou 

poslancov, v akej stupni záväznosti alebo akým spôs obom 

doplnia uznesenie. Ale osobne to vnímam ako vážny p osun v 

tejto veci, i ke ď možno mali čký krok, ale je to 

jednozna čný záväzok tam tieto veci rieši ť.     

 

 Chcel by som poveda ť, že aj ten vz ťah k tomu, že sme 

vyriešili ďalší komunálno-politický problém, a to je 

umiestnenie plavárne v Petržalke, aj v ďaka tomuto problému 

považujem osobne za zase posun dopredu. Čiže stanovisko, 

ktoré už som aj upozor ňoval vedenie, že je z februára, je 

absolútne neaktuálne, lebo sa vyjadrovalo k úplne i ným 

pozemkom a iným materiálom. 

 

 17. 4. sme mali zastupite ľstvo, kde prišiel pán 

primátor a vysvetlili sme mu, kde sú hrani čné problémy. 

Iste si pamätáte aj na nedorozumenie ktoré vzniklo na 

meste, kde som bol presved čený, že sme jasne formulovali 

na mestskej časti pánovi primátorovi, ktoré pozemky sú tie 

kontroverzné. Možno som bol nepochopený v tej chvíl i, ale 

faktom je, že ďalším rokovaním sa tieto pozemky posunuli a 

vypadli z tohto materiálu a h ľadalo sa riešenie.  

 

 Situácia, ak ja môžem poveda ť môj názor, je ten, že 

sme vstave kedy asi treba rozhodnú ť. Myslím si, že ďalej 
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sa to už posúva ť môže ale nevidím nijaký mimoriadny efekt. 

A za seba môžem poveda ť, že ak by som bol mestským 

poslancom, hlasujem za tento materiál, v tej komple xnosti 

ktorý tam je.  

 

 Ak bude treba, a uvidíme ako sa bude situácia 

vyvíja ť, som takmer rozhodnutý zvola ť mimoriadne  zastu-

pite ľstvo v Petržalke za ú časti pána primátora a vysvetli ť 

o čo vlastne ide, pretože tá situácia z utorka ma naoz aj 

veľmi mrzí. Zatia ľ všetko. Verím, že budem ma ť možnos ť sa 

ešte vyjadri ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickými poznámkami chcú reagova ť dvaja poslanci; 

pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Pán starosta Bajan, 

nevyvoláva u m ňa ve ľkú dôveru to, že nazna číte zaslanie e-

mailu ako bombardovanie. Je to pokus o zneváženie 

odosielate ľa. Nebolo to nijaké bombardovanie. Takéto e-

maily dostávam aj z magistrátu, aj z mnohých iných 

inštitúcií a nenazývam ich bombardovaním. Takže ak si 

chceme kopnú ť do odosielate ľa, môžme, ale je to pod 

úrove ň. 

 Pokia ľ ide o to druhé, ja som ten e-mail alebo jeho 

skrátený obsah pre čítal proste preto, lebo tak ako tu 
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zazneli všetky možné hlasy, a som si ich so záujmom  

vypo čul, po čínajúc investorom a pokra čujúc protikladnými 

hlasmi peti čného výboru, tak si myslím, že hádam i hlas 

poslancov mestskej časti, o ktorých nezanedbate ľne ide, by 

mal zaznie ť. Samozrejme, i starosta tej mestskej časti má 

právo na názor. Ale nepovažujem za neprimerané, že tu 

zaznel alebo minimálne som pre čítal to, čo píše 

vicestarosta mestskej časti Petržalky. Ďakujem. (gong) 

 

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 ve ľmi pekne. Ja sa pokúsim ve ľmi krátko 

doplni ť niektoré informácie k tomu čo povedal pán 

starosta.  

 Bol som prítomný na tom rokovaní v utorok v 

Petržalke. Išlo naozaj o samostatnú iniciatívu nášh o 

aktívneho vicestarostu. Nechcem tým nejako dehonest ova ť 

alebo z ľahčova ť rozhodnutie poslancov, ale faktom je že 

návrh bol, toho uznesenia, bol rozdaný tesne pred b odom 

rôzne, a o tomto probléme sa bez znalosti veci roko valo aj 

v bode rôzne. Poslanci nemali dostatok informácií 

objektívnych, a v tej dobe tam nebol ani pán staros ta 

prítomný. Ja som sa snažil im niektoré veci objasni ť, da ť 

tam nejakú takú zmienku aj o tom, že ide o celomest ský 

problém, ústretovos ť mesta vo či Petržalke ke ď išlo o 

konfliktné pozemky, ktoré odtia ľ vypadli, at ď., at ď. 
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 Napriek tomu páni poslanci sa nechali zradikalizov ať 

alebo zvies ť takou nejakou vlnou populizmu. Domnievam sa, 

že ak by mali dostatok informácií (gong) takto by 

nehlasovali. 

 A pripomínam poslednou vetou, že v ten de ň tam bol 

prítomný aj pán primátor, a na túto vec sa ho nikto  na to 

nespýtal, nikto. A rozhodovali o tom, ke ď už bol pre č. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Kor ček, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja nie som poslancom petržalského zastupi-

te ľstva ale novomestského zastupite ľstva a viem že mestskú 

časť navonok zastupuje v zmysle zákona o obecnom zriade ní 

starosta. Takže ja som rád, že pán starosta Bajan 

vystúpil. Ja osobne budem sa riadi ť teda pod ľa toho 

odporú čania, ktoré on dal za mestskú časť.  

 A čo sa týka pána Miškova, myslím si, že v budúcnosti 

môže kandidova ť a ke ď bude úspešný, a bude starosta, tak 

ja sa potom budem riadi ť pod ľa toho ako on bude vyhlasova ť 

za mestskú časť stanoviská. 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. 

 Pán starosta Bajan chce reagova ť na faktické 

poznámky. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne. Ja som sa snažil naozaj možno 

vysvetli ť môj myšlienkový pochod v tejto veci. Ak, 

ospravedl ňujem sa pánovi poslancovi Osuskému, ak ho 

vyrušil ten môj slovník, ospravedl ňujem sa, beriem spä ť, 

ale je to len dôsledok toho akým spôsobom sa to v u torok 

udialo. Myslím si o tom svoje a jednoducho nie som na 

takýto spôsob komunikácie zvyknutý. Ale to je možno  môj 

problém. Takže ak sa budeme ďalej vecne bavi ť o tomto 

materiáli, potom by som naozaj rád ešte vystúpil. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďalší prihlásený v našej diskusii je pán Hr čka, 

ktorému dávam slovo. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja budem ma ť nieko ľko konkrétnych 

otázok. Ja ke ď som sa v čera dozvedel teda, že sú časťou 

bude odpustenie dlhu, bol som ve ľmi rád, priznám sa. A 

myslel som, že tým ale bude absolútne oddlženie dlh u, na 

čo ma dneska všetci teda vyviedli z omylu, resp. ešt e 

včera. A ja by som, a teda dneska som sa rozprával s pani 

starostkou Kolkovou, ktorá mi povedala, že vlastne ten 
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zostávajúci dlh bude ešte 200 miliónov korún, to je  

istina.  

 

 A ja by som teda poprosil ešte o vyjadrenie pána 

primátora aj pani starostku, že či si myslia, že je to 

reálne oddlži ť, pretože na jednej strane akože súhlasím, 

je to zna čný krok, ale pokia ľ to nie je reálne tak by som 

možno dal také prirovnanie, že v Amerike máte 3 dož ivotné 

tresty; dva vám odpustia tak jeden vám ešte stále o stal. 

Ako chcem vedie ť, či je to reálne? Lebo ak je to reálne 

tak som za. Pokia ľ to nie je reálne oddlži ť Devín, tak 

napriek tomu že za to samozrejme teraz investor nem ôže, 

neriešilo by to problém Devína.  

 

 A ďalej by som sa chcel spýta ť, nie je to tu 

spomenuté. Teda bolo spomenuté, že my robíme zámenu , 

namiesto zámeny robíme výmenu nájmov kvôli tomu aby  sme 

ušetrili DPH. Ja by som však rád upozornil na to, ž e pod ľa 

štatútu vzh ľadom k tomu že sa jedná o predaj, alebo bude 

sa realizova ť predaj, 10 % budú musie ť dosta ť mestské 

časti. Takže ja by som chcel poprosi ť aj o vyjadrenie, ak 

teda hodnota majetku je 18,5 milióna, a to sa nebud e už 

dať obís ť žiadnou zámenou, tak ako DPH sa snažíme obís ť, 

teda da ň z príjmu, pardon, tak mestským častiam Petržalka 

a Ružinov 1,8 milióna bude musie ť z mestskej kasy odís ť. 

Tak akože na to sa chcem tiež spýta ť.  

 

 A viem, že to bude v tom čase, ke ď nastane tá zámena, 

len aby sme potom zasa nemali problém, že na jednej  strane 

štát zmení to, že nám odpustí da ň z príjmu, ale na druhej 

strane v rovnakej výške ako je da ň; v rovnakej, v 
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polovi čnej výške ako je v sú časnosti da ň z príjmu, budeme 

musie ť zaplati ť na základe štatútu mestským častiam.  

 

 Potom by som rád sa opýtal, teda rád by som 

pripomenul k tomu, bol som na utorkovom zastupite ľstve, 

bol som aj na pondelkovom stretnutí s investorom, b ol som 

aj na štvrtkovom stretnutí oh ľadom Krá ľovej hory, kde ste 

vy, pán primátor nieko ľkokrát, alebo zopakovali ste aj na 

jednom, aj na druhom stretnutí, že máte súhlasné 

stanovisko pána starostu Petržalky, pána Bajana. A to čo 

predniesol pán Miškov, a to bola vlastne tá iniciat íva 

pre čo dal o tomto hlasova ť na Petržalke, lebo chcel, teda 

povedal, že po čul takéto veci a chcel vedie ť názor 

poslancov. A preto sa pán kolega, poslanec Petržalk y  

Michal Rado sa teda spýtal, že ako to má chápa ť? 

 A prednosta mestskej časti Petržalka Dušan Štefánik 

na to odpovedal, budem ho citova ť, lebo nechcem púš ťať 

záznam. Takže budem citova ť, čo na túto otázku oh ľadom 

týchto informácií, hovoril:  

 " Ďakujem pekne, pán poslanec, ja aj ke ď si vás ve ľmi 

vážim, tak toto je krok mimo, lebo čo je dohodnuté?  

 S kým je dohodnuté?  

 Kde je to podpísané?  

 Že niekto povedal v Karlovke, kto povedal?  

 Na základe čoho povedal?  

 Starosta podpísal jediné nesúhlasné stanovisko o 

odňatie a k zámene. Nesúhlasné stanovisko."  

 

 Toto bolo vyjadrenie prednostu v čase, ke ď nebol 

prítomný na prerokovávanom bode pán starosta. Takže  my sme 

dostali takúto informáciu na zastupite ľstve. 
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 A pripúš ťam, že pán Štefánik nevedel o tom, že ste vy 

boli ten, ktorý ste túto informáciu dali či už na verejnom 

zhromaždení alebo na stretnutí s investorom. Avšak potom, 

tak ako ste vy povedali, že predpokladáte že veci f ungujú, 

tak aj my predpokladáme, že ke ď sa nie čo povie, tak to 

platí. A preto tiež by som poprosil, či už možno aj o 

vyjadrenie pána starostu Bajana k tomuto vyhláseniu  jeho 

prednostu k zastupite ľstvu.  

 

 A ja by som len v neposlednom rade ešte aj kvôli 

tomu, že chcel by som ešte raz pripomenú ť, že boli tu 

napadnutí peti čiari, to čo ste vy teda povedali, že to nie 

je, ja by som rád iba povedal, videl som prácu peti čiarov. 

Robia hodiny, hodiny zadarmo a naozaj bol by som ne rád, 

keby niekto ich prácu znevažoval. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpene, pán poslanec.  

 Faktickými poznámkami reaguje najprv pani starostk a 

Kolková.   

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem. Na ako odpove ď pre pána poslanca, odpoviem 

protiotázkou:  

 Ak vás bolia všetky zuby a niekto vám pomôže tak, že 

vás budú bolie ť len tie dolné a horné vás bolie ť prestanú; 

je to pomoc, alebo nie je to pomoc?  
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 Skuto čne situácia je taká, že tých dlhov máme ďalších 

za tých asi 200 miliónov, tak ur čite pomôže ke ď odbudne 

taká ve ľká časť z toho problému. Problém to celkovo 

nevyrieši. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Dve krátky fakty k tej Petržalke, lebo mi to nedá:   

 Po prvé, v tom uznesení, ktoré bolo narýchlo rozda né 

nebol žiadny opis situácie a boli tam zlé opísané čísla 

parciel, pretože boli podpísané niekedy z jari. Po prvé. 

 

 Po druhé, na jar sa preto k tomu vyjadrovali posla nci 

Petržalky, lebo išlo o odzverenie petržalských poze mkov, 

ktoré ís ť mali naspä ť do správy hlavnému mestu. Takéto 

pozemky tam už nie sú. Čiže o žiadne odzverenie nejde a 

jedná sa čisto o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve hlavného 

mesta.  

 Aj ke ď sú v katastrálnom území Petržalka hlavné mesto 

s nimi nakladá pod ľa svojho uváženia, bez toho aby sa k 

tomu niekto mohol vyjadrova ť alebo musel niekto 

vyjadrova ť.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán starosta Bajan. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

431  

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne. Ja som tiež chcel na to upozorni ť, že 

momentálne z tých 3 pozemkov len jeden, tie záhrady  sú 

zverené, čiže tam vlastne sa odzveruje. A bral som to ako 

hodnotový kompromis tie ďalšie body 51A, B, že jednoducho 

sa nám dostanú pozemky za odplavené pod garážové do my ako 

možný vecný kompromis, nie finan čný. Ja nechcem ís ť do 

posledného €.  

 

 Čiže, aj ten únik o ktorom hovoril pán poslanec 

Hrčka, jednoducho len cez to merito tých zverených 

pozemkov, nie tých ktoré sú vo výlu čnom vlastníctve 

hlavného mesta. Všetko.  

 

 A ešte možno malá poznámka: Myslím, že je jasné, ž e 

nebudem komentova ť výroky akýchko ľvek ľudí, ja si 

zodpovedám za svoje výroky sám. A to je všetko, čo chcem 

poveda ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

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

 Ďakujem za slovo. No, ja celkom tak ako som po čúval 

pána poslanca Hr čku, tak on má taký grécky poh ľad na celú 

tú situáciu, pretože ak teda časť dlhu nebude odpustená, 

tak pán poslanec si myslíte, čo ten dlh zanikne alebo to 
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nebude treba splati ť potom? Je to korektné vo či mestskej 

časti Devín, vo či tým obyvate ľom, že to potom budú musie ť 

spláca ť 40, 50 alebo 60 rokov? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Bendík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. K tomuto čo tu odznelo: Rozpo čet obce 

alebo mestskej časti Devín je okolo 500 000 €. Okolo 7 000 

€ ide na splácanie dlhov. A dlh ak sa odpustí tá čiastka, 

ktorú tam navrhuje J&T ostane vo výške 8,8 milióna.  Tak 

ten kto má kalkula čku, nech rýchlo za čne ráta ť a dostane 

čas alebo teda roky za ktoré Devín bude bez dlhov. 

Ďakujem.  

 

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: 

 Pôvodne som chcel vystúpi ť faktickou poznámkou ku 

kolegom, ale ja by som vás chcel poprosi ť, je dos ť ve ľa 

hodín, či by sme nemohli ma ť obednú prestávku. A pod ľa mňa 

to možno pomôže, aj ke ď budú plnšie bruchá, že ľudia za čnú 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Hanulík, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja naozaj si myslím, že by tu mohol 

padnú ť aj taký návrh, aby mesto prestalo spláca ť svoje 

dlžoby. A vlastne je to úplne jedno že či ich má, viac-

menej na čo sa s tým trápime, to je celkom dobrý postup. 

Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka reaguje na faktické poznámky na 

jeho adresu.   

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja som teda po čul dve, poprosil by som teda, 

odzveruje sa alebo neodzveruje? Pán Kríž povedal že  sa 

neodzveruje, pán Bajan povedal, že jeden pozemok sa  

odzveruje. Druhá vec. Lebo aby sme potom v tom mali  jasno, 

teda nech je jasné aká je situácia. 

 

 Druhá otázka, ja som nepovedal, že si myslím, že t en 

dlh, alebo ja som položil, či je reálne oddlži ť aj ten 

zvyšok a povedal som aj to prirovnanie. Preto som p ovedal, 

že proste zaujíma ma, či to v pragmatickej rovine zmení 

situáciu a chcel som názor. Ako ja proste chcel som  
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vedie ť, čo si o tom myslí pán primátor a chcel som vedie ť 

čo si o tom myslí pani starostka Kolková. A napriek tomu, 

že mi odpovedala proti otázkou, nepo čul som jednozna čnú 

odpove ď; je reálne oddlži ť ten zvyšok pod ľa jej názoru, 

alebo nie?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto už nevieme rieši ť faktickými poznámkami ani     

z jednej strany, ani z druhej.  

 Pán poslanec, ja vám odpoviem:  

 Ak sa vážne tou témou budeme zaobera ť, ak z toho 

urobíme celomestskú tému, tak ja si myslím, že môžm e 

dosiahnu ť ve ľký pokrok v tom smere. My sme sa tomu 

nevenovali, ani minulé zastupite ľstvo, ani teraz. Pani 

starostka na to viackrát upozor ňovala ešte v minulom 

období, v tomto období sme sa k tejto téme nedostal i. 

Urobilo sa to, že sme Devínu, mesto dalo myslím 20 

miliónov korún; pani starostka to ur čite vie presnejšie 

ako ja. To z tej ve ľkej čiastky, o ktorej hovoríme, je 

ur čite málo, možno 5 miliónov? Štyri? Dobre. Tak vidít e, 

že si zlé pamätám, ale viem že nejaká suma, transfe r z 

mesta na mestskú časť na zaplatenie dlhov bola. Je to 

naozaj otázkou našej aktivity, ktorú vyvoláme.   

 

 Ja som tu povedal, že po ďme sa tej téme venova ť. Ke ď 

vidím ako vás to zaujíma od pána poslanca Bendíka a ž po 

všetkých ďalších, po ďme sa tomu venova ť. Je to téma tohto 

mesta, lebo niektorí sa tvárili, že to je problém D evína, 

to sa nás netýka. Aj taký postoj tu niektorí poslan ci 
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mali. Ak máte záujem sa tomu vážne venova ť, ur čite to nie 

je problém, ktorý sa dá rieši ť pri Krá ľovej hore ako 

celok, hoci tu sú také náh ľady, nedá sa to rieši ť. Pridali 

sme k tomu to, čo sa pri tomto probléme rieši ť dá. A ja si 

myslím, že nás to posúva ďalej ako precedens pre ďalšie 

rokovania s tými verite ľmi. 

 

 Čiže ja by som povedal, že som triezvy optimista, že  

v tom vieme nie čo urobi ť, len to chce aj podporu mestského 

zastupite ľstva. To znamená prerokova ť tuná postup čo s tým 

urobíme a čo sa budeme snaži ť pomôc ť Devínu, aby sme ho z 

tejto situácie dostali.  

 Faktické poznámky teraz môžem da ť na svoje 

vystúpenie. Pán poslanec Kubovi č. 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Tak potom ni č, chcel som iba na pána Hr čku.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani starostka Kolková. 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

 Ja len ve ľmi rýchlo odpoviem na otázku či to, alebo 

ako sa dá rieši ť problém Devína?  

 Bu ď zmenou legislatívy, teda zákona o konkurznom 

vyrovnaní, kde sa povie, že aj obce môžu ís ť do konkurzu, 

alebo zaplatením 200 miliónov, ktoré neviem či dneska 
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niekto ich dá alebo nedá. Postupným splácaním, tak ako 

bolo povedané, asi 7 000 € ro čne, si vyde ľte 200; teda no, 

to prepo čítane na €. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani hlavná architektka, ktorá chce 

diskutova ť k tomuto problému.  

 Nech sa vám pá či, máte priestor, pani architektka.  

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem, pán primátor. Vážené dámy a páni, ja som sa  

hlásila do diskusie pred hodinou aj nie čo. Ja som 

presved čená, že túto hodinu a nie čo diskusie, by sme si 

ušetrili, a my s pánom primátorom hovoríme ale v ta kej 

rovine ešte diskusie, že ke ď ste schválili na tejto pôde, 

že petície nad 5 000 obyvate ľov, ak sa nemýlim, ak je to 

zlé číslo, opravte ma, budeme sa s ním zaobera ť, 

potrebujeme ma ť na magistráte odborníka alebo v úrade pána 

primátora odborníka, ktorý bude sa venova ť participácii s 

obyvate ľmi. Je to bežné všade vo vyspelých krajinách, 

pretože tá problematika presahuje vlastne rámec odb ornosti 

tej, poviem samosprávy, ako ju máme teraz postavenú .  

 

 Ja som presved čená, že dobré politické rozhodnutie, 

ktoré vy ur čite tu chcete dosiahnu ť, má by ť teda podložené 

dobrou odbornou prípravou. Participátori a konkrétn e ako 

to poznám z Viedne, sú architekti urbanisti vyškole ní 
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vyslovene na túto parketu. Zjednoti ť a pôsobi ť ako 

mediátor medzi verejnos ťou a samosprávou a zastupite ľstvom 

samosprávy.  

 

 Takýto participátor nielen podporí primátora a vás  v 

rozhodovaní, ale je kontaktnou osobou. V našom príp ade by 

to bola jednotná kontaktná osoba, ktorá by túto vec  

spracovávala v kontakte s verejnos ťou, mestskou časťou a s 

magistrátom.  

 

 Je mediátorom a navrhovate ľom riešení problémov, je 

moderátorom verejných diskusií. Ja som sa sama zú častnila 

počas môjho pôsobenia viacerých verejných diskusií. 

Spomeniem len záchrana Matušíkovho kamenného námest ia a 

vám poviem, že ja som im povedala verejne, že na ta kéto 

diskusie chodi ť už nebudem. Pre čo? Pretože, ke ď sa robí 

verejná diskusia má sa vypo čuť a má možnos ť sa tam 

deklarova ť aj jedna, aj druhá strana. A toto sa má proste 

optimalizova ť tak, aby sa dosiahla objektívna informo-

vanos ť.  

 

 Ďalej je to teda aj odborník, ktorý na základe svojh o 

kontaktu s verejnos ťou, môže navrhova ť projekty, ktoré by 

ste vy mohli zasa následne schva ľova ť v rámci 

participatívneho rozpo čtu. Čiže je to pod ľa mňa ve ľmi 

dôležité a ja budem sa snaži ť predloži ť, alebo predložím 

ešte pred schva ľovaním rozpo čtu na budúci rok nejaký 

program alebo proste poviem akoby tento zamestnanec  

magistrátu mal vyzera ť a jeho profil. A by som vás 

prosila, keby ste boli vlastne ochotní vy členi ť 

prostriedky na takéhoto špecialistu. 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 pekne.  

 Ako posledná je prihlásená do našej diskusie pani 

námestní čka Nagyová Džerengová. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja sa ešte 

trošku vrátim k tomu problému ke ď vznikol. Pamätám si, ke ď 

sme v Karlovej Vsi teda zistili, že sa tam plánuje nejaká 

výstavba, ako nás to rozhor čilo. A všetci, takmer všetci 

poslanci sme boli za jedno, že jediný spôsob záchra ny je 

zámena pozemkov.  

 Aj mnohí z tých, ktorí dnes nie sú proti zámene, 

vtedy tvrdili, že je to absolútna priorita. Medzitý m 

zmenili názor, je to právo každého z nás, zmeni ť ten názor 

pod vplyvom rôznych argumentov. Ja som si ich tiež veľmi 

pozorne vypo čula.  

 

 A ako som už povedala v mojom predchádzajúcom 

príspevku, som presved čená, že jediný spôsob ako to územie 

zachova ť ako intektnú zele ň pre ďalšie generácie je spôsob 

taký, ktorý dostane ten pozemok do vlastníctva mest a.  

 

 V tejto diskusii ešte nezaznel ten fakt, že 

obchádzame vlastnícke práva. Či sa nám to pá či, či nie, 

vlastnícke právo je zaru čené Ústavou. A ten pozemok 

vlastní niekto iný. 
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 Čiže aktivisti, ktorí tvrdia, že nevadí že sa tam 

budeme chodi ť rekreova ť, ve ď sta čí ak zmeníme územný kód, 

možno by reagovali inak ak by išlo o ich pozemok.  

 

 Čo sa týka tých súdnoznaleckých posudkov, ešte sa 

dotknem poznámky niektorých mojich kolegov poslanco v, 

ktorí hovorili že mesto sa musí správa ť ekonomicky a musí 

sa na veci pozera ť z poh ľadu toho, aby vytváralo hodnoty a 

zisk, a nebolo stratové. To je na jednej strane pra vda, a 

že všetko sa dá vy čísli ť. Musím poveda ť, že padol tam aj 

príklad, že aj ľudský život má vy číslite ľnú hodnotu. Som 

presved čená, že sú veci, ktoré sa nedajú vy čísli ť. A 

ur čite jedno z nich je aj hodnota toho územia. Ke ď v 19. 

storo čí, myslím že to bol Justi, zachránil Horský park, 

možno ak by to neurobil, mnohí z nás by sa nevedeli  teši ť 

z toho, že je tam krásna zelená plocha, ktorá je v 

obk ľúčení výstavby. Ak by sa pomaly z toho územia 

ukrajovalo, dnes by tá zelená plocha nebola. 

 

 Ak ten pozemok nezachováme vo vlastníctve mesta, s om 

presved čená že skôr či neskôr, možno to bude o 5 rokov, 

keď kríza pominie, možno o 10 rokov, sa bude ukrajova ť z 

toho a bude tam tá výstavba; som o tom hlboko presv edčená. 

Takže si myslím, že jediný spôsob je naozaj ten, ab y sme 

ten pozemok dostali do svojho vlastníctva. 

 

 To, že pritom bude Devín oddlžený je prvý krok ako  

doteraz zaznelo. Mesto sa tým nezaoberalo. A myslím  si, že 

ak urobíme tento prvý krok, bude to gesto, ktoré De vín 

privíta. A nielen Devín. 
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 Ešte jeden fakt tu odznel, že teda pre investora j e 

to výhodné. No je, on nebude kona ť z čistej kres ťanskej 

lásky. Ale mesto nie je s.r.o., nemusí sa pozera ť na svoju 

činnos ť tak, že vykonáva ju len aby vytváralo zisk. Ak by 

to bolo tak, neprevádzkovali by sme zariadenia pre 

seniorov, ktoré sú pre nás stratové. Neprevádzkoval i by 

sme verejnú dopravu, ktorá je takisto pre nás strat ová. 

Teraz sme zistili, že je v 6,5 milióna dlhoch, at ď.  

 

 Čiže môžme sa na to pozera ť tak, že pre ďalšie 

generácie zachránime územie a raz nám budú za to v ďační. 

 

 A ešte sa dotknem faktu solidarity mestských častí. 

To nie sú samostatné meste čká. My, mestské časti, tvoríme 

celok, mesto. A pred chví ľou sme schva ľovali 130 000 € na 

terasy pre Petržalku, Karlova Ves má podobný problé m. Na 

miestnom zastupite ľstve stále riešime tieto terasy, 

pomáhame im ako sa dá, ale vä čšinou tí obyvatelia si 

vytvorili združenia a z vlastných prostriedkov sa s nažia 

nie čo vyrieši ť.  

 

 Budeme rieši ť Starý most, budeme rieši ť elektri čku v 

Petržalke, at ď. Ak by sme sa na to pozreli z poh ľadu toho, 

tak by sme mohli poveda ť, že nás nezaujíma že Petržal čania 

sa nevedia dosta ť do centra, do práce, nech si ostanú za 

Dunajom. 

 

 Ale Karlova Ves je mestská časť, ktorá má zo všetkých 

17 častí najvyššiu zastavanos ť, skuto čne. A najnižší po čet 

športovísk; bez na hlavu obyvate ľa. Je to územie, ktoré je 
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naozaj krásne. Ja tam chodievam osobne, možno mám p re to z 

tohto poh ľadu taký subjektívnejší názor.  

 

 Ale chcem vás poprosi ť, niekedy máme pocit, že sa 

rozhodujeme medzi vä čším a menším zlom. Je to možno tak, 

ale všetko závisí od uhlu poh ľadu. Takže ak sa na to 

pozrieme tak, že to menšie zlo je zárove ň vä čšie dobro z 

tých dvoch vecí, tak vás prosím, aby sme tento návr h 

podporili. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Na toto vystúpenie sú tri faktické poznámky. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Hr čka.     

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja by som len upresnil. Ja si nemyslím, že mesto m usí 

dosahova ť zisk. Na druhej strane, ke ď som dneska videl 

závere čný ú čet, tak si nemyslím že má za každú cenu 

dosahova ť stratu, hej. Pod ľa mňa by malo hospodári ť 

vyrovnane, ak sa nepletiem tak nejak takto aj je 

definované v zákone.  

 

 Na druhej strane aj vy hovoríte, že peniaze nie sú  

všetko. Napriek tomu, ak si všímam tie majetkové pr edaje, 

tak kvôli tomu, že zrovna tie smiešne peniaze nemám e, tak 

stále predávame. A ke ď ich už všetko dopredávame, otázka 
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znie: Čo budeme predáva ť? Budeme musie ť predáva ť to čo 

ostane.  

 

 V neposlednom rade by som vám povedal, bavili sme sa, 

že príroda má nevy číslite ľnú hodnotu, život má 

nevy číslite ľnú hodnotu, viete, ak máte ťažké zranenia a 

potrebujete ís ť na operáciu, ani ten chirurg nerobí 

zadarmo, aj to zariadenie nie čo stojí. A ke ď tie peniaze 

máte, tú operáciu dostanete s vä čšou pravdepodobnos ťou 

kvalitnejšie a ten život sa zachráni, ako ke ď tie peniaze 

nemáte a potom sa musíte spolieha ť na prírodu a na náhodu, 

že prežijete. 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, pán primátor. Áno, pani viceprimátork a 

citovali ste tú lásku kres ťanskú. Ja by som k tomu povedal 

to ľko: Mesto, samozrejme nie je s.r.o. Mesto sa stará o 

to, aby sa akási alternatíva poskytla seniorom a so ciálne 

slabším, aby mali ob čania Kultúrne leto; to všetko, 

samozrejme, stojí peniaze. Ja ani neo čakávam od žiadneho 

investora lásku kres ťanskú, nie je to v jeho popise práce.  

 

 Ja len mám pocit, že práve pri kontakte s investor om 

sa mesto môže sta ť s.r.o. To znamená, aby malo peniaze na 
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to neby ť inokedy s.r.o. pri kontakte s tvrdým biznisom, 

musí by ť i mesto biznismen.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán starosta Bajan. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka:  

 Ďakujem pekne. Mrzí ma, že musím zareagova ť, ale asi 

som možno nebol dobre pochopený. 

 Ja som po ďakoval aj vám, páni poslanci, za empatiu, 

ktorú ste prejavili k požiadavkám mestskej časti. Myslím, 

že to bolo jasne povedané a preto som podporoval a 

podporujem komplexné riešenie, tak ako ho máme na s tole. 

Čiže by som možno nevnášal niektoré témy, ktoré s tý mto 

úplne nesúvisia. A preto aj podporujem takéto rieše nie, 

pretože si myslím, že aj Petržalka je sú časť mesta a musí 

participova ť na problémoch hlavného mesta. Všetko.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 V tejto chvíli posledný prihlásený je pán poslanec  

Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor.  
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 Nie som rád, že som posledný, lebo to vyzerá ako b y 

som mal šancu zhrnú ť takú rozpornú diskusiu, a na to si 

netrúfam. Skonštatoval by som sám za seba, že je o čividné, 

že tá situácia nemá ideálne riešenie, iba vo ľbu z menšieho 

zla.  

 

 Do tejto nevýhodnej polohy sme sa dostali vinou 

politikov, nie síce prevažne ktorí sedia v tejto 

miestnosti, ale pána nebohého už starostu, od ktoré ho sa 

začalo, myslím devínskeho, od ktorého sa za čala odvíja ť 

proste dlhoro čná kauza, ktorá, ku ktorej tá Krá ľova hora 

patrí.  

 

 Trochu sme k tomu prispeli aj my, lebo sme zvýšili  

komer čnú cenu Krá ľovej hory hlasovaním o zmenách a 

doplnkoch pred nedávno dobou. Toto je stru čne pod čiarknutá 

mizerná situácia, z ktorej nevieme nájs ť ekonomicky 

prínosné riešenie, lebo okrem iného aj preto tá eko nomická 

bilancia nemôže by ť prínosná, lebo ide tu o službu 

verejnému záujmu a ide tu vlastne aj o politickú ot ázku.  

 Toto nie je obchodovanie, toto je mestské 

zastupite ľstvo, ktoré rieši verejný záujem a zvažuje 

verejný záujem, ktorý často stojí peniaze ako zaznelo aj v 

mnohých príspevkoch.  

 

 Na rokovanie sme boli vyzvaní petíciou ob čanov a 

mnohí sme sa predovšetkým pre to usilovali nájs ť čo 

najlepšie riešenie. Ja vidím k ľúčové veci v troch 

otázkach: 

 Za prvé, že či toto zapoži čanie sa naozaj zmení na 

zámenu pozemkov? 
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 To sa tu snažil vysvetli ť pán primátor, ale ako som 

už kritizoval pre nedostatok času, to všetko nie je zatia ľ 

ani podpísané, ani pripravené. A teda zostáva na ňom 

politická zodpovednos ť, že naozaj zabezpe čí to, že táto 

zapoži čka pozemkov naozaj skon čí v prospech obyvate ľov, 

ktorí chcú využíva ť Krá ľovu horu. A že sa nám nestane, že 

pozemky nám investor zastavia a potom vyhlási, že z mluvu o 

zapoži čaní ukon čuje a my mu budeme predáva ť zastavané 

pozemky pod ľa osobitného ur čenia. To by bola tá 

najtrápnejšia koncovka tejto kauzy. A verím, že sa s plnou 

vehemenciou zasadí celý magistrát, aby nehrozila, a by 

zmluvy boli korektné. 

 

 Ďalšia otázka je oddlženie Devína.  

 To oddlženie Devína mi pripadá hodnoverné. Dajme 

bokom teraz otázku, že či vlastne je kone čné? Lebo ako 

vieme, nie je, ale môže by ť za čiatkom nejakého riešenia.  

 

 A na poslednej otázke je, že či to ekonomické 

riešenie mohlo by ť lacnejšie a na ko ľko malo by ť, a mohlo 

byť lacnejšie?  

 Tam ja vidím hlavnú zodpovednos ť nielen nejakých 

odhadcov, ale aj starostov mestských častí, ktorí po dlhej 

dobe z rôzneho vyjadrovania nakoniec prijali stanov isko 

také aké prijali a súhlasia so zámenou pozemkov na svojich 

mestských častiach v takej cene a v takom rozsahu, aby 

vyvážili záujem získa ť naspä ť Krá ľovu horu.  

 

 Ako poslanec by som radšej hlasoval v inom termíne , 

kedy by sme všetky doklady mali pred sebou a nebola  by to 
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len otázka politického záväzku primátora. Ak však n echá 

hlasova ť v tejto chvíli, je len možnos ť zruši ť celú 

doterajšiu prácu a ponúknuté dohody alebo sa k ním 

postavi ť tak, že budeme o čakáva ť, že primátor dokon čí túto 

kauzu z h ľadiska svojej vlastnej politickej zodpovednosti 

a korektnosti tak, ako si ona zaslúži. A to je vlas tne 

koncovka, nie je to dobre pripravené. Naozaj kritic ké 

hlasy v tom zmysle, že sa až pri často fofruje, majú 

pravdu.  

 

 Druhá vec je, že majetkové rokovania, ako je toto,  

často bývajú také, že sa ukon čia pár dní alebo pár hodín 

pred dedline, pretože taká je povaha takýchto rokov aní. A  

nedajú sa ani oddialením tieto vlastností týchto ro kovaní 

zmeni ť. Kiež by sme už neniesli za sebou ďalšiu ťarchu 

zlých politických rozhodnutí, či už nás samých, alebo 

politikov, ktorí boli našimi predchodcami, ktorými sa 

vyplácame a vykupujeme často nákladmi, ktoré by sa dali 

využi ť celkom inak. (gong) 

 

 

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.  

 Konštatujem, že sa ešte prihlásil jeden obyvate ľ pán 

Marcel Zajac, ktorý sa hlási do diskusie. Teoretick y môže, 

vy môžte poveda ť že nechcete aby vystúpil. Ja vás musím 

informova ť, že takú prihlášku som dostal a opýta ť sa, či 

súhlasíte s tým, aby vystúpil v našej diskusii. 

 Kto súhlasí, nech zdvihne ruku. 

 (Hlasovanie.)  
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 Prosím, toto hodnotím ve ľmi rozporuplne, čiže budeme 

hlasova ť prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.  

 

 Ešte raz sa pýtam, kto súhlasí s tým, aby pán Marc el 

Zajac, ktorý viedol verejné zhromaždenie pred týžd ňom v 

Karlovej Vsi a je poslancom miestneho zastupite ľstva 

dostal slovo? 

 Prosím, pani kolegy ňa, spustíte hlasovanie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ť hlasovalo za. 

 Pán Zajac máte priestor na vystúpenie. Jeden hlas 

rozhodol o tom, že zástupca peti čného výboru a že zástupca 

verejnosti môže vystúpi ť.  

 Pán Zajac, prí ďte, prosím, k mikrofónu; tuná ho máte 

pripravený po mojej ľavej ruke.  

 Nech sa pá či, máte priestor na 3-minútové vystúpenie. 

 

OBČAN: Marcel  Z a j a c  

 Ja nie som zástupca peti čného výboru.    

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ospravedl ňujem sa. Ja som vás tak vnímal z toho 

štvrtkového stretnutia. 

 

 

OBČAN: Marcel  Z a j a c  

 A to mi je práve ľúto, lebo na tom štvrtkovom 

verejnom zhromaždení zástupca peti čného výboru ma vnímali 

ako zástupcu investora a zástupcovia mesta ma vníma li ako 
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zástupcu peti čného výboru. Proste som sa stal možno pre 

snahu by ť príliš objektívny, až neobjektívny. To sa ob čas 

stáva.  

 

 Mám iba 3 minúty, a chcem poveda ť ve ľmi málo slov.  

 To prvé je, že akoko ľvek to dnešné hlasovanie dopadne 

a nechcem by ť v koži tých, čo budú hlasova ť, viackrát to 

čo som po čul, som po čul a bol som z toho zhrozený. 

Akoko ľvek dopadne, je vynikajúce, že sa o tom takto 

bavíme. A ja vnímam akoko ľvek dopadne to hlasovanie tak, 

že dopadne v prospech Krá ľovej hory pre ob čanov mestskej 

časti. Preto, lebo ak dneska odsúhlasíte výmenu, bud e 

vymenená, mesto tam urobí; dúfam, že tie zmluvy už sú v 

poriadku, a verím tomu že sú, urobí tam zmenu územn ého 

plánu a bude to najistejšie. Územný plán zmenený, v lastník 

obhajujúci verejný záujem.  

 

 Ak výmenu neurobíte, mesto deklaruje záujem na ďalej 

pracova ť a pokúsi ť sa o zmenu územného plánu. Pod ľa mňa 

tam asi v tejto situácii nastáva nejaký súd, ktorý bude 

nejako objektívne zvažova ť to, ko ľko stál ten pozemok, 

koľko teda by mohla by ť potenciálna strata, a tieto súdy 

už rozhodujú. Možno nie dlho, ale rozhodnú o nejako m 

vyrovnaní, čo by mohla by ť suma menšia ako tá, za ktorú 

dnes tú Krá ľovu horu vymeníme.  

 

 Chcem len poveda ť, že akoko ľvek to dnes vyzerá, to že 

tu sedíme, to že sa tu dnes o tomto bavíme, je ve ľký 

úspech. A je ve ľký úspech peti čníkov. Je ve ľký úspech 

občanov, ktorí nabrali odvahu a ob čanov, ktorí sa pod 

podpísali petíciu. A ob čanov, ktorí dotla čili nás, 
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poslancov miestneho zastupite ľstva, vás poslancov mest-

ského zastupite ľstva a investora k tomu, že dnes sme tam 

kde sme. Takže všetky tie pripomienky o peti čnej akcii, 

neprofesionalite, at ď., at ď., všetky potlesky a 

antipotlesky, ktoré by sa javili, a ja som to videl  na 

našom zhromaždení, že sa to stáva politickou témou.  

 

 Milí priatelia z politických strán, toto je ví ťazstvo 

občanov a petície, akoko ľvek to dopadne. Petícia chcela 

svojimi vystúpeniami poveda ť, že sa teší, že sa ide a ide 

Krá ľova hora vráti ť svojmu pôvodnému ú čelu, to znamená 

zeleni a oddychu obyvate ľov mestskej časti.  

 

 Chcem len upozorni ť na to, že v skrini sú kostlivci. 

My všetci to vieme, a vieme že od konca minulého ro ku to 

vedia aj ob čania. Chceli na tých kostlivcov poukáza ť a 

zodpovednos ť je dnes na vás. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán Zajac, za vaše vystúpenie. 

 To bolo posledné vystúpenie v rozprave.  

 Ja chcem ešte v rámci rozpravy poveda ť, že chcem ešte 

doplni ť do uznesenia, ktoré má časť schva ľuje, a tá má 3 

časti tak ako sú navrhnuté; časť B, ktorá bude znie ť: 

Berie na vedomie.  

 A to bude: Berie na vedomie toto záväzné vyhláseni e.  

 To vyhlásenie, ktoré sme tu po čuli a ktoré sme vám 

rozdali, aby bolo zadokumentované, že je sú časťou 

uznesenia zastupite ľstva. 
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 Čiže dop ĺňam autoremedúrou B:  

Berie na vedomie záväzné vyhlásenie spolo čnosti Krá ľova 

hora, s.r.o., Lomnícka, s.r.o. o vzdaní sa nárokov voči 

mestskej časti Bratislava - Devín d ňa 28. 6.  

 To je to, čo máte pred sebou.  

 

 Toto vyhlásenie tu bolo verejne pre čítané, ja ho mám 

podpísané od investora a chcem, aby sme ho urobili 

súčasťou uznesenia tak, ako ste to navrhovali viacerí z 

vás.  

  

 Ke ďže k tomu nemáte žiadne pripomienky, nemáte k tomu  

pripomienky, alebo ak máte, ešte stále máte priesto r, lebo 

ešte som neuzavrel rozpravu. A potom by som ju rád uzavrel 

a urobil kratu čké závere čné slovo a hlasovanie poslancov.     

 Nech sa pá či, pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Pán primátor, záväzné vyhlásenie sa dostalo do 

uznesenia. Mne tam chýba ešte jedna veti čka, keby ste si 

ju osvojili. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Povedzte.  

 

 

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

 "V prípade, že záväzné vyhlásenie nebude naplnené,  

uznesenie o celom bode stráca platnos ť".  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Som za.  

 

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

 Ďakujem. Potom s ťahujem svoj návrh. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

 Čiže autoremedúrou tam doplníme to, čo pre čítala pani  

poslanky ňa: "V prípade, že záväzné vyhlásenie nebude 

dodržané, celé uznesenie stráca platnos ť".  

 Čiže bude to musie ť by právne tak, aby sme to; nie, 

to bude naraz. To sa právnici vedia ako sa to robí;  

právnici vedia ako sa to robí, ke ď majú veci nasta ť naraz. 

Tu každý chceme, aby sme mali to svoje. My nájomnú zmluvu 

a vyhlásenie, investor nájomnú zmluvu.  

 Proste musíme to urobi ť tak, aby sme ani jedna strana 

sa navzájom nedobehli. Tam smeruje vaša poznámka.  

 

 Ja si osvojujem návrh pani poslankyne Tvrdej a 

dopĺňam do tej časti B, že v prípade, tak celé uznesenie 

stráca platnos ť, tak ste to asi mysleli, aj tá časť A; to 

schva ľuje. Áno.  

 

 Čiže prosím, na záver dop ĺňame slová, že v prípade že 

záväzné vyhlásenie nebude dodržané, "celé" uzneseni e v 

časti A a B stráca platnos ť. Tak?  
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 Týmto sme, prosím, naplnili aj tú formálnu stránku , 

aby sme mali uznesenie v zhode s diskusiou.  

 Chcete pán poslanec?   

 Ja teraz idem na závere čné slovo.  

 Čiže, ak nebudete ma ť pocit, že som odpovedal, tak vy 

sa budete ešte pýta ť faktickou poznámkou. 

 Čiže uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 

 Chcem krátko zareagova ť: 

 Pán poslanec Bendík nás upozornil na lehotu, moje 

kolegyne sú presved čené o tom, že lehotu sme dodržali, 

pretože sme to vyvesili v takej lehote ako vyžaduje  zákon.  

 Čo sa týka posudkov, na to môže by ť rôzny názor. 

Diskutovali sme o tom. My sme sa k tomu alternatívn emu 

posudku nedostali, pretože sme to čítali možno trochu inak 

ako vy, pán poslanec.  

 

 Čo sa týka par číku Belopotockého, to je ďalší 

problém, ktorý spomínal pán poslanec Šov čík, ku ktorému 

ešte prídeme v tomto zastupite ľstve. Diskutujeme s 

investorom čo s tým urobi ť. Je aj záujem o zámenu, ale tá 

sa nemôže odohra ť bez poslancov mestského zastupite ľstva. 

Čiže to je problém, ku ktorému ur čite prídeme.  

 

 Čo sa týka zmeny územného plánu, v prípade že bude 

prijatý dnes tento materiál, my za číname oficiálne 

obstaráva ť zmenu územného plánu v lokalite Krá ľova hora, 

pretože tak to vyplýva z uznesenia poslancov 

zastupite ľstva aj z toho, že budeme ma ť na to súhlas 

vlastníka pozemku. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

453  

 

 Čo sa týka odpustenia dlhu vo či Devínu, povedali sme, 

že to je problém, ktorým sa budeme zaobera ť na jednom z 

najbližších zasadnutí. Bu ď na septembrové alebo októbrové 

zastupite ľstvo po dohode s mestskom časťou predložíme 

všetky fakty, ktoré je potrebné aby ste poznali ako  

poslanci o probléme Devín. Pravdepodobne už bez toh o, že 

by sme tam museli zahrnú ť aj  požiadavku spolo čnosti 

Krá ľova hora, Lomnícka.  

 

 Čo sa týka pe ňazí pre mestské časti, tento problém 

sme zatia ľ nereflektovali. To znamená nemáme ho vyriešený, 

ale ur čite na ňho nájdeme riešenie, pán poslanec. V tejto 

chvíli máme nájom. Čiže ten problém tu nevzniká. A vy máte 

pravdu, že si s ním budeme musie ť poradi ť. Nemáme na to v 

tejto chvíli odpove ď, ale tú odpove ď musíme spolo čne s 

mestskými časťami, ktoré sú dotknuté nájs ť. 

 To ľko reakcia na to, čo tu zaznelo.  

 

 Myslím, že aj ten hlas na záver, ktorý tu povedal pán 

Zajac má svoj hlboký odkaz; takto by som to povedal .  

 

 Takže z h ľadiska diskusie, myslím si, že tá diskusia 

bola prínosná a každému z vás ukázala, ako sme sa p osunuli 

za tie dva mesiace z h ľadiska riešenia problému o ktorom 

som presved čený, že je možné ho dnes rozhodnú ť.  

 To ľko z mojej strany. 

 

 Dvaja poslanci chcú využi ť právo faktickou poznámkou 

sa domáha ť toho, že nedostali odpove ď na svoje otázky. 

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

 Iba krátka otázka: Peti čiari tu povedali, že zaslali 

8 závažných pripomienok. Ak tie nebudú splnené, tak  budú 

považova ť, že Krá ľova hora nebola zachránená. Boli tie 

pripomienky, tých 8 pripomienok, do tej zmluvy 

zakomponované alebo nie?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pripomienky som postúpil pani riadite ľke magistrátu. 

 Ke ďže som ju teraz poslal na Ministerstvo pôdo-

hospodárstva vo vz ťahu k pripomienke pána Bajana, aby sme 

neurobili dnes nejaký krok, ktorým si znemožníme čerpa ť 

fondy, tak vám na to neviem odpoveda ť. Ale pracovali sme s 

tými pripomienkami. A predpokladám, že sme tie prip omienky 

zoh ľadnili.   

 Pán poslanec Hr čka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som nedostal odpove ď na to odzverenie. Je 

súčasťou odzverenie alebo nie je?  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec, otvorte si materiál a v prvej časti je 

odzverenie. Je to vo vz ťahu k jednému pozemku, ktorý sa 

týka záhrad v celomestskom centre. Čiže je tam toto 
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zahrnuté. Je to časť číslo 1. nášho uznesenia, ktorú 

schva ľujeme.  

 Prosím, poslancom sme odpovedali a je po závere čnom 

slove.  

 Je tu priestor pre návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, prosím, uve ďte návrh 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 v časti A 

schva ľuje, tak ako je predkladate ľom písomne predložené.  

 A v rámci autoremedúrou doplnené o časť B, ktorá bude 

mať časť a) a b). 

 Čiže po a) berie na vedomie záväzné vyhlásenie 

spolo čnosti Krá ľova hora, s.r.o. a Lomnícka, s.r.o. o 

vzdaní sa nárokov vo či dlžníkovi. 

 

 A časť b) v prípade, že záväzné vyhlásenie nebude 

dodržané, celé uznesenie v časti A a B stráca platnos ť.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne za prednesenie návrhu. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o takto navrhnut om 

uznesení. 

 Je to prípad hodný osobitného zrete ľa, tak je ten 

materiál uvedený. 

 Takže, nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ť hlasovalo za, dvaja boli proti, šiesti sa 

hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme;  

 (Poznámka.) 

 Nie, šiesti sa zdržali hlasovania, jeden; 

 (Poznámka: Technická porucha.) 

 

 Prosím, ja som pripravený zopakova ť hlasovanie, ak 

niekto má pocit, že nebolo funk čné hlasovanie zariadenie. 

Ja som videl, že pán Bendík mal biele okienko. Nevi em, či 

stihol hlasova ť, či ste stla čili pán poslanec? Lebo to je 

možno ten, ktorý sa prezentoval a nehlasoval.  

 (Poznámka.) 

 Ale on sa ani neprezentoval; on sa neprezentoval. 

Výpis z hlasovania, prosím, vám viem poskytnú ť. 

 Má niekto pochybnosti o výsledku hlasovania, to sa  

chcem opýta ť?  

 Ak sú pochybnosti, zopakujme radšej hlasovanie.  

 (Poznámka.) 

 No, s tým ja neviem ni č urobi ť. Pán poslanec Švejna 

tu nie je. 

 Mne ide o výsledok hlasovania, či bola prejavená vô ľa 

zastupite ľstva. 

 Má niekto o tom pochybnosti?  

 (Poznámky: Nie. Nie.) 

 

 Ďakujem vám pekne.  

 Konštatujem, že tridsa ťdevä ť prítomných poslancov  

hlasovalo nasledovne: 
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 Tridsa ť hlasovalo za, dvaja boli proti, šiesti sa 

hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

 A prijali sme platné uznesenie k bodu číslo 55. 

 Ve ľmi pekne ďakujem za prerokovanie tohto bodu.  

 

 Vyhlasujem prestávku do trištvrte na tri. 

 Obedná prestávka; bude podaný obed. 

 O 14.45 h budeme pokra čova ť.  

 

 (Prestávka od 14.13 h do 14.45 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v 

rokovacej sále vidím 10 poslancov.  

 Chcem vás ve ľmi pekne pozva ť do rokovacej miestnosti, 

aby ste sa dostavili na našej popolud ňajšie rokovanie.  

 Volám vás do rokovacej sály a budeme pokra čova ť.  

 

 

 Vážené páni poslanci, otváram naše popolud ňajšie 

rokovanie.  

 Poprosím vážených pánov poslancov, keby zaujali sv oje 

miesta, aj pani starostka Kolková, aj pán poslanec 

Šindler, aj pani starostka Hanulíková ak chce zotrv ať na 

našom rokovaní, keby zaujala svoje miesto.  

 

 Dámy a páni, teraz budú nasledova ť dva body, ktoré 

sme neprerokovali v čera a preložili sme ich po Krá ľovej 

hore. Je to bod číslo 55A. 
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BOD 55A:  

Návrh na zverenie pozemku k. ú. Petržalka do správy  

mestskej časti za ú čelom výstavby plavárne .  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že netreba robi ť nejaké ve ľké úvodné slovo k 

tomuto dokumentu, pretože logiku pre čo je ten materiál 

predložený poznáte. A ja by som sa skôr pýtal na vá š 

názor. Čiže otváram diskusiu k bodu 55A. Ideme hovori ť o 

zverení pozemku pre mestskú časť Petržalka na ú čely 

plavárne.  

 Otváram diskusiu.  

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási, dávam priestor 

pre návrhovú komisiu. 

 Toto je oby čajné hlasovanie, pán poslanec, tu nemáme 

tri pätiny. Zveruje sa normálnym;  

 (Poznámka v pléne k ú časti poslancov.) 

 Ja si myslím, že poslanci sa pozberajú, ke ď uvidia, 

že už vážne rokujeme, oni prídu. 

     

 Čiže prosím návrhovú komisiu, keby sa ujala slova a 

predložila nám návrh na hlasovanie. Sme v bode 55A.  

 

 

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 predkladate ľom. 
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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 materiáli.  

 Ak mal niekto s ním problém, ur čite by ste to boli 

povedali v diskusii. Ja verím, že nás je dos ť. Zverujeme 

mestskej časti Petržalka pozemky za ú čelom výstavby 

plavárne. Ja si myslím, že v tom nie je medzi nami 

problém. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Konštatujem, že v rokovacej sále je dvadsa ťpäť 

poslancov. 

 Všetci prítomní hlasovali za, nikto nebol proti, 

nikto sa hlasovania nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie k tomuto bodu.  

 Bod číslo 55B. 

 

 

BOD 55B:  

Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka do spr ávy 

mestskej časti za ú čelom výstavby parkovacích domov . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto je, prosím, nóvum v našom meste.  

 Čiže budem zvedavý ako sa mestskej časti Petržalka 

podarí rozbehnú ť výstavbu parkovacích domov, pretože 

zatia ľ investori skôr hovoria než konajú. Ale ja verím, ž e 

sa to, že sa to podarí. Čiže dávam návrh na to, aby sme 

zverili dva pozemky, ktoré žiadala mestská časť s tým, že 
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ur čite budeme zvedaví na výsledok tejto práce. Z mojej  

strany všetko. 

 Otváram diskusiu. 

 Pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 K týmto pozemkom, pán primátor hovorí o dvoch, ale  ja 

čo si pamätám, materiály boli 3. Tak je tam pozemok na 

Macharovej, kde v sú časnosti funguje od ťahová služba a tam 

obyvatelia už boli tak dos ť zorganizovaní a spisovali 

petície aj proti tomu, aby tam bola parking garáž. Ja 

samozrejme, tú parking garáž si tam viem predstavi ť, len 

keby tu bol pán Bajan, tak by som ho upozornila na to, že 

teda hrozí mu tam od obyvate ľov taká protestná akcia. 

Možno sa zmieria obyvatelia, že tam bude parking ga ráž, 

lebo by tam mali viac parkovacích miest ako v sú časnosti. 

Len som chcela pána Bajana trošku varova ť, že tam bude 

problém. No, nie je tu, takže ťažko, no. Dobre. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem. Ako ďalší sa hlási pán poslanec Hanulík, 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, vážení 

kolegovia, tento problém je asi všade, že všetci ch ceme 
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parkovacie domy, ale ke ď sa majú stava ť blízko nášho domu, 

tak ho nechceme. Zažili sme to aj v Dúbravke, kde n a 

Bagarovej boli milióny protestov predtým, ako sa to  

stavalo. Potom sa to cez to všetko postavilo a dnes ka je 

to jedna z ulíc, kde naozaj sa slušne parkuje a kde  túto 

garáž všetci okolití využívajú. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalší prihlásený je pán poslanec Nesrovnal; nech 

sa pá či. 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som rád tlmo čil ur čite tiež čo 

nazna čila pani námestní čka Kimerlingová, a to je nesúhlas 

až frustrácia obyvate ľov tej lokality s postupom, ktorý 

ste vy vtedy zvolili ako starosta mestskej časti a ktoré 

teraz pokra čuje aj na mesto.  

 

 Ten pozemok, alebo jedna časť toho pozemku bola 

prenajatá hokejovému klubu a bez vedomia vlastne tý ch 

obyvate ľov sa zmenil ten pozemok na nájom pre spolo čnos ť 

Car Towing. Už vtedy tí ľudia proti tomu protestovali a 

protestujú proti tomu aj na ďalej, pretože údajne sa ten 

pozemok nevyužíva ako odkladisko, resp. zberné mies to pre 

odťahované autá, ale pre rôzne iné ú čely. A ke ď sa teraz 

dozvedajú, že tam má vyrás ť parkovací dom, tak ich 

bezmocnos ť a frustrácia iba narástla. Tak ja to tu chcem 

takto odovzda ť, ako mi to ob čania povedali. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec, môžme urobi ť to, že naozaj z tých 

lokalít jednu vypustíme a budeme orientova ť tú pozornos ť 

mestskej časti na Pajštúnsku. My sme tam už v minulosti 

skúšali, ešte v Petržalke parkovací dom. Tiež tam b oli 

odpory obyvate ľov, lebo z Hranatej toho parkovacieho domu 

je ve ľmi blízko obytných domov. Nikde to nie je populárne , 

možno najskôr na tej Jasovskej, to je Lúky 7, 8. Ta m sa to 

zdá, že je to na štítovej stene ve ľkého domu, čiže tam by 

to mohlo by ť akoby prijate ľné, lebo to nikomu priamo pred 

oknami alebo takto nejako nebude zavádza ť. 

 

 Čiže, ak máte pocit, že chceme skúsi ť to len na 

menšom počte, ja s tým nemám problém. Ja to nepovažujem, 

že by to bol krok proti mestskej časti Petržalka, lebo s 

tou od ťahovou službou je tam nejasno. Mestská časť to chce 

vypoveda ť, ten pozemok má taký osud, že možno by bolo 

lepšie, keby sme parkovacie domy smerovali na iné 

lokality.  

 

 Ja si myslím, že ke ď navrhnete že vy ňať tú časť, 

ktorá sa týka Macharovej, tak tam proste nebude. Ak o ke ď 

je to taká obava, radšej to ešte dodiskutujme s mes tskou 

časťou, a to môžme prinies ť o 3 mesiace. O 3 mesiace to 

môžme donies ť znovu a môžme sa tomu venova ť. Len budeme 

mať jasno ako je to s tou od ťahovou službou, lebo sám som 

počul od starostu, že to chcú vypoveda ť, ale zatia ľ neviem 

aké kroky presne v tom urobili. 

 Pán poslanec Fiala má faktickú poznámku. 
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ 

 Áno, ďakujem. Ve ľmi vážne beriem to, že mesto aj 

mestské časti sa chcú zaobera ť parkovacou politikou v 

meste. Jedným z možných riešení je práve budovanie 

parkovacích domov. Ak mestskej časti Petržalka dáme iba 

jednu možnos ť, tak obávam sa, že jednoducho nebude to 

správne gesto, alebo ten správny postup.  

 Prihováram sa za to, že aby sme nevynímali tú 

Macharovu a umožnili vlastne tak aj týmto spôsobom 

pokro či ť v tom konkrétnom riešení parkovacej politiky v 

Bratislave. 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 Nesrovnal. 

 

 

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

 Ja sa nechcem mieša ť do tých lokálnych sporov a 

zasahova ť do toho násilím. Ja iba upozor ňujem na to, že 

tam je pohyb obyvate ľov, nevô ľa a frustrácia. Ak 

petržalskí poslanci povedia, že to nevynímajme, tak  ja 

nebudem dáva ť návrh. Ale žiadam, aby sa s tými ľuďmi 

niekto stretol a vysvetlil im pozíciu mesta a mests kej 

časti. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, budem to tlmo či ť pánovi starostovi.  
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 To znamená, ak zveríme tie pozemky, ur čite neza čne 

mestská časť práve na Macharovej, pretože môže tam 

očakáva ť najvä čšie problémy. Aj na tej Pajštúnskej, ktorá 

tu je, to je ten druhý pozemok, sme už v minulosti 

absolvovali verejné zhromaždenie. Tí ľudia boli takí 

trošku na vážkach a mali skôr negatívny postoj.  

 

 Čakám, že najskôr sa podarí postavi ť tú garáž na 

Jasovskej, pokia ľ poznám parkovaciu politiku mestskej 

časti, lebo sme o tom v utorok hovorili na zastupite ľstve. 

Práve Jasovská na jednej strane a potom Ovsište. To  

znamená tá časť, ktorá je pri Dunaji, tam najskôr chce 

mestská časť urobi ť nejaké opatrenia. Čiže ak by za čala na 

tých Lúkach 7, dole, tak by to bol asi krok, ktorý by 

mohol by ť úspešný a nám by ukázal všetkým ako sa to dá s 

tými garážami vlastne zorganizova ť. Zveri ť môžme, a dáme 

avízo politické z tejto diskusie, že dajte si pozor , lebo 

môžte čaka ť silný odpor obyvate ľov. To nebude jednoduché v 

žiadnej lokalite, ale dobre, skúsme to tuná. 

 

 My sme ešte pripravovali jednu lokalitu pri DPD, 

ktorá by mohla ma ť takýto charakter, ale tuto teraz 

nemáme. Čiže v tých témach budeme pokra čova ť smerom k  

mestským častiam.  

 Konštatujem, že sa už nikto do diskusie nehlási. 

 

 Dám priestor pre návrhovú komisiu. 

 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:   
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 o bode 55B; nech  sa 

vám pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 55B. 

 Otváram rokovanie o bode 56. 

 

 

BOD 56:  

Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR 

Bratislavy do rád škôl a do rád školských zariadení  v 

zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Materiál nám predkladá pán poslanec Len č, ako 

predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport;  pán 

poslanec máte slovo na uvedenie materiálu. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  
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 Tak ako je v dôvodovej správe napísané, kon čí sa 

funk čné obdobie členom rád škôl a školských zariadení, 

ktorí boli zvolení týmto zastupite ľstvom. Našou 

povinnos ťou je doplni ť nových členov; v skratke asi to ľko. 

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 56, ak sú z vašej strany 

otázky. Konštatujem, že nie sú.  

 Materiál dám do pozornosti 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 návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 o bode 56. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov.  

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

56. 

 Bod číslo 57. 
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BOD 57:  

Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensk o, a.s. 

v súvislosti s plnením podmienok Zmluvy o úvere č. 

10/085/08 zo d ňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo d ňa 

21. 7. 2009.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, prosím, keby ste uviedli materiál.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. V prvom rade chcem upozorni ť na to, že 

riešime problém, ktorý vznikol v roku 2008 v júli, kedy 

bola uzatvorená zmluva o úvere s Prima bankou, pred tým 

teda Dexia bankou v znení jej dodatkov, na základe ktorej 

bol poskytnutý hlavnému mestu úver vo výške 56 612 000 €. 

V tejto zmluve bolo dohodnuté úrokové rozpätie 0,08  %.  

 Zmluvu máte pripojenú v predloženom materiáli. Sú tam 

uvedené v podstate podmienky, za ktorých táto bola zmluva 

uzatvorená. 

 

 Jednou z týchto podmienok bolo, je to bod 7.2.3. 

uvedenej zmluvy, že sa hlavné mesto zaviazalo zabez peči ť, 

že žiaden z jeho verite ľov nebude uprednost ňovaný pred 

touto bankou a žiadny nový verite ľ hlavného mesta nezíska 

lepšie podmienky financovania ako podmienky, za kto rých 

Prima banka poskytla tento úver.   
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 V roku 2011 bol schválený nový syndikovaný úver, 

ktorý bol poskytnutý dvoma bankami: Konzorciom bánk , 

Československá obchodná banka, Slovenská sporite ľňa. Tento 

úver bol poskytnutý týmito bankami a vzišiel vlastn e zo 

súťaže, kde bolo oslovených 13 bánk, z toho iba 4 bank y 

splnili tie podmienky, ktoré boli v tejto sú ťaži 

nastavené.  

 Najvýhodnejšie podmienky práve boli poskytnuté tým ito 

dvoma bankami s tým, že úroková sadzba tam dohodnut á bola 

3 mesiace EURIBOR plus marža 1,38 %.  

 

 Vzh ľadom, alebo v nadväznosti na bod 7.2.3. zmluvy o 

úvere, ktorá bola uzatvorená v roku 2008, nás vyzva la 

listom Prima banka, aby sme dorovnali tie úroky na % 1,38, 

keďže tie boli poskytnuté v prospech teda ČSOB a 

Slovenskej sporite ľni.  

 

 Takisto predložili aj návrh dodatku, kde okrem toh to 

požadujú aj ďalšie dva body, ktoré sú uvedené v dôvodovej 

správe.  

 

 Vzh ľadom k tomu, že tento materiál bol prejednávaný 

aj vo finan čnej komisii a finan čná komisia nás požiadala o 

analýzu, právnu analýzu nezávislou externou advokát skou 

kanceláriou, oslovili sme spolo čnos ť White & Case, ktorý 

nám urobil právny audit k uvedenému spornému bodu z mluvy 

7.2.3. a z neho citujem, že záväzok hlavného mesta uvedený 

v tom bode 7.2.3. je platným záväzkom.  Hlavné mest o by v 

prípadnom súdnom spore nebolo úspešné s použitím ar gumentu 

neur čitosti takéhoto záväzku.  
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 Takže sa im javí pravdepodobné uplatnenie obrany v oči 

nárokom Prima banky.  

 

 A porušenie tohto ustanovenia vyvoláva následky 

uvedené v tejto zmluve vrátane možnosti jednostrann ého 

zvýšenia úrokovej sadzby. A takisto aj vyhlásenia 

pred časnej splatnosti všetkých úverov Prima bankou.  

 

 Zárove ň nám 1. júna 2012 bol doru čený list od 

spolo čnosti Prima banka, v ktorom nás informujú, že 

pristupujú k jednostrannému zvýšeniu úrokovej sadzb y úveru 

v časti úrokové rozpätie o 1 % na 1,08 % s ú činnos ťou od 

1. 6. 2012.  

 

 Na finan čnej komisii bolo prijaté uznesenie, v ktorom 

v podstate odporu čili požiadavky Prima banky, ktoré sú 

uvedené v navrhnutom znení v dodatku č. 2 schváli ť s tým, 

že bude vypustený tento bod 7.2.3. zo zmluvy o úver e.  

 

 Aby sme už dnes na mestskom zastupite ľstve mohli 

prezentova ť názor druhej zmluvnej strany, oslovili sme 

listom Prima banku. A v podstate máme od nich odpov eď, že 

s takýmto vypustením bodu 7.2.3. zo zmluvy o úvere 

nesúhlasia a že nás opätovne žiadajú, aby sme za čali 

dodržiava ť zmluvné ustanovenia uvedené v zmluve, ktorá 

bola uzavretá v roku 2008. 

 

 V prípade, že by sme na požiadavky Prima banky 

nepristúpili, malo by to za následok zosplatnenie ú veru 

Prima banky a mohlo by to by ť aj riziko vo vz ťahu k úveru, 
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ktorý sme uzavreli so Slovenskou sporite ľňou a 

Československou obchodnou bankou.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Všetko, pani riadite ľka? (Áno.) 

 Ďakujem za uvedenie tohto materiálu. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 57. 

 Ako prvý sa  hlási pán poslanec Budaj; dávam mu 

slovo. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne. Ja by som jednak chcel poprosi ť pani 

námestní čku pre ekonomiku, aby aj ona povedala svoj názor. 

Tento úver sa robil pred rokmi a vtedy vyzeral by ť ve ľmi 

výhodný, akým spôsobom sa tam vlastne táto "mína" d ostala, 

na ktorú teraz máme doplati ť?  

 

 A druhá stránka, pre čo som sa prihlásil je, že chcem 

pripomenú ť, že sme rokovali myslím na mestskej rade na 

túto tému, a tam teda ešte bola jednozna čná nádej, že 

Prima banka odstúpi od tohto v podstate nerealizova te ľného 

ustanovenia, pretože mesto si jednoducho za taký úr ok, aký 

bol pred tými rokmi prijatý, poži čiava ť nemôže. A proste 

nenájde potom žiaden úver, ani nemôže vlastne robi ť žiadnu 

finan čnú politiku.  

 

 A ak som dobre rozumel, vtedy aj pán primátor bol 

toho názoru, že ak by Prima banka od toho neodstúpi la, tak 
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potom nezostáva ni č iné než h ľadať nejaký spôsob 

odďaľovania alebo súdneho domáhania sa rozhodnutia, že 

takáto požiadavka nie je v súlade s dobrými mravmi,  a že 

dohody Prima banky alebo vyžadovanie si od nej neus tále 

ďalších platieb pri každom úroku, by mesto doslova 

ožobrá čilo.   

 

 Takže, aký je jeho názor dnes na tú situáciu? 

 Ja som potom za to naozaj, aby sme bojovali o to, aby 

sme neboli takto vydieraní. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Nesrovnalosti. 

 

 

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

 Ďakujem. No, podobne ja by som chcel poopravi ť názor 

pani riadite ľky, že tu riešime problém z roku 2008. To tak 

nie je. My tu riešime problém, ktorý vznikol 22. 12 . 2011, 

keď hlavné mesto podpísalo zmluvu o syndikovanom úvere , na 

ktorej, predpokladám, pán primátor, je váš podpis. Ten 

problém vznikol tento de ň, pretože podpisom syndikovanej 

zmluvy sa porušila iná zmluva, ktorú mesto malo 

uzatvorenú.  

 

 Podotýkam, že o tom, že sa bude už porušova ť iná 

zmluva, poslanci nevedeli. Nevedela o tom ani finan čná 

komisia, nevedela ani tá výberová komisia, ktorá sa  
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vyjadrovala k tomuto. Nevedeli o tom preto, pretože  ste im 

to nepovedali. A nepovedali ste to neviem pre čo, bu ď ste 

to nevedeli sami, čo je ale závažné manažérske zlyhanie, 

alebo ste to vedeli, a to je ešte horšie.  

 

 Chápal by som, keby mesto mala uzatvorené desiatky  

úverových zmlúv, že takáto okolnos ť niekomu unikne. Ale 

mesto má uzatvorené dve zmluvy; dve zmluvy, a vy ni e ste 

schopní si tú prvú zmluvu pre číta ť a zisti ť, či sa 

porušuje alebo nie.  

 

 A výsledkom tohto zlyhania je, že mesto bude doplá cať 

na ďalších úrokoch minimálne 3 milióny €. 3 milióny € v  

čase, kedy my sa tu boríme o každú garáž, každý poze moček, 

aby sme ho predali. V čase, ke ď zvyšujeme da ň z 

nehnute ľností, zvyšuje sa cestovné, nútime ľudí v 

sociálnych domovoch aby zvyšovali svoje príspevky n a 

údržbu.  

 

 V tomto čase vy si dovolíte pochybením svojim za ťaži ť 

mesto ďalšími 3 miliónmi €; považujem to za obrovské 

zlyhanie. Nemyslím si, že sa jedná o mali čkos ť, tak ako si 

to myslí pán kolega Borgu ľa. 100 miliónov korún alebo cez 

3 milióny € nie je mali čkos ť. Možno že pre niektorých 

kolegov zo sociálnej demokracie je. Sta čí možno jedna 

zákazka na upratovanie na Ministerstve obrany, a je  to 

doma, ke ď sa na to nepríde. Ale pre normálnych 

Bratislav čanov, pre ľudí ktorých my tu zastupujeme, je to 

nepredstavite ľná čiastka. A ja si hovorím, a pýtam sa vás 

teda, ako povieme Bratislav čanom, ke ď budeme zvyšova ť 

ďalšie dane z nehnute ľností? Alebo dopravné?  
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 Alebo budeme zase ľudí domovov dôchodcov frustrova ť?  

 Do ktorého vrecka im siahneme za túto chybu?   

 

 Vy hovoríte, že vznikol problém v roku 2008, ale p o 

roku 2008, pán primátor, ste za tento úver hlasoval i aj 

vy. Vy ste ho svojim hlasom podporili. To znamená, že 

prehliadli ste to vtedy, prehliadli ste to minulý r ok a po 

nás chcete, aby sme tieto prehliadnutia zahladili.  

 

 Tak s prepá čením za seba hovorím, ja toto neurobím, 

ja nebudem podporova ť takúto lajdáckos ť a tento materiál 

nepodporím.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Na vaše vystúpenie chcú reagova ť dvaja poslanci; pán 

poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja by sa chcel vyjadri ť k tomu roku 2008.  

 Tak naozaj, ja si myslím, že nie je celkom v súlad e s 

racionálnym postupom, ani s dobrými mravmi podpísa ť 

úverovú zmluvu tak, aby bolo jasné, že sa znásobia výdaje. 

Čiže ona na prvý poh ľad má ve ľmi nízke úroky, ale je už v 

okamihu podpisu jasné, že na niekoho sa prenesie, n a 

niekoho sa prenesú obrovské výdaje. A v tomto prípa de to 

teda zhodou okolností vydržalo až dosia ľ, ale nakoniec sa 

nejaký úver musel zobra ť.  
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 V prípade, ak by, ja sa neviem, samozrejme, vyjadr i ť 

k tomu, že či primátor Ftá čnik odhalil túto nástražnú 

mínu, alebo ju neodhalil. Ale bagatelizova ť, že ona tam 

bola by bolo nekorektné.  

 A za druhé, ak by ju aj poslanci videli, už bola 

založená (gong), a tak či tak by explodovala. Raz by sme 

nejaký úver zobra ť museli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ďakujem za vašu faktickú poznámku. 

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová sa hlási. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len ve ľmi krátko.  

 V úvode ste spomínali, ke ď sme rozoberali závere čný 

účet, že teda niekto tam v roku 2008 dal nejakú lotro vinu 

v podobe toho dodatku. Ja by som, pán Osuský tu chý ba, 

možno ho trošku zastúpim s tým bonmotom, že stále r iešime 

čo bolo. Ale ako hovorí major Terasky, čo bolo, bolo, 

Terasky je Terasky.  

 

 My sme v decembri schva ľovali úver a minimálne ak to 

bola lotrovina, ur čite vnímam ako lotrovinu to, že niekto 

nám nepovedal, že schválením tej zmluvy vznikne pre  mesto 

dodato čný nárok na vyše 3 miliónov pre banku.  

 A ja by som chcela vedie ť, kto je za to zodpovedný? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odpoviem na to ve ľmi rád. 

 Pani námestní čka Kimerlingová, a potom ja. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Predpokladám, že Prima banka už pri podpise zmluvy  

vedela, že takto mieni postupova ť. A na druhej strane 

predpokladám, že v minulosti pri podpise zmluvy tá 

podmienka, ktorá v bode 7.2.3. zmluvy o úvere sa na chádza, 

že bude vysvet ľovaná takým spôsobom, že bude treba zvýši ť 

maržu. Pretože tam sa nepíše explicitne o úrokoch, tak ako 

pán primátor povedal, že lotrovinu o tom, že budeme  musie ť 

zvýši ť úroky.  

 Tam je to všeobecne povedané. A potom už záleží na  

výklade. Pretože v úverovej zmluve sú podmienky, sú  

základné podmienky. Tam sa podmienky spomínajú vo 

viacerých článkoch. A aj to Memorandum, ktoré sme dostali 

ako vysvetlenie sú časnej situácie sa neodvoláva striktne 

na jednotlivé články, ale hovorí dos ť všeobecne.  

 

 To znamená, že prišlo k takému interpretovaniu zml uvy 

o úvere, ako sme si to my nepredstavovali. Ale hovo rím, 

Prima banka pravdepodobne s tým už kalkulovala, pre tože sa 

vôbec neprihlásila do sú ťaže na tento úver, ktorý sme 

nakoniec zobrali ako syndikovaný. Pretože tam by sa  

vlastne ukázalo, že tá istá banka nám nevie da ť tie 

podmienky ako v minulosti. 
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 Čiže ja by som povedala, že naozaj nevieme teraz 

striktne poveda ť, takto to bude, a sme si tým istí. Že to 

by mohol rozhodnú ť iba súd pri vysvetlení tých 

jednotlivých podmienok.  

 

 Teraz som za to, aby z 3 podmienok, ktoré Prima ba nka 

žiadala od nás, aby sme splnili dve, tie už aj spln ené 

boli, ako pán primátor povedal na rade, už o tom iš lo aj 

písomné upovedomenie Prima banke.  

  

 Ďalšiu sankciu nám dali, že z 0,8 nám zdvihli na 

1,08, čiže o to 1 % nám zdvihli úrok. A ja by som 

nepristupovala bez takého objektívneho posúdenia. A  

hovorím, to pravdepodobne môže urobi ť iba súd, aby nás 

rozsúdil kto má pravdu. Ja by som nepristupovala na  tú ich 

podmienku, že 1,38 okamžite im poskytnú ť. Ďakujem. 

 

 

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 nechcem opakova ť čo už tu bolo 

povedané, resp. čo je napísané v materiáli. Ja by som si 

len dovoli ť spýta ť predkladate ľa, že či hrozí na základe 

rokovaní s Prima bankou, že v prípade neschválenia dodatku 

č. 2, teda pristúpenia tých podmienok ktoré vyplývaj ú z 
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tej zmluvy z roku 2008 hrozí pred časné splatenie úveru, 

kde by mesto sa mohlo dosta ť do vážnej finan čnej krízy; po 

prvé. 

 

 Po druhé, myslím si, že tiež nie je zodpovedné nec hať 

to na súd, kde vlastne aj z právnej analýzy, ktorú sme 

obdržali, naozaj nevyplýva nejaká naša výhoda, aleb o 

pravdepodobnos ť úspechu na našej strane, kde by sme mohli 

privodi ť naozaj ďaleko vä čšiu finan čnú škodu hlavnému 

mestu, ako ke ď by sme pristúpili na podmienky ktoré máme 

vlastne dneska predložené na rokovanie a na schvále nie. 

 

 V tejto súvislosti ja si aj dovolím predloži ť návrh 

doplnenia uznesenia, kde by sme pristúpili na podmi enky 

také aké nám vyplývajú zo zmluvy z roku 2008 a vypí sali by 

sme nové výberové konanie na nový úverový rámec, kt orý 

uvidíme, či by bol výhodnejší, ako máme dneska podmienky 

na stole. Meritom veci je, že pokia ľ by podmienky úveru 

boli EURIBOR + 1,38, do tej výšky, resp. vrátane, t ak 

oplatí sa prija ť tento nový úver, splati ť starý a zbavili 

by sme sa de facto starej úverovej zmluvy aj s pred metnou   

podmienkou 7.2.3.  

 

 To znamená, ak by sme prijímali ďalší úver do roku 

2018 a by bol náhodou vyšší, aby sme vlastne neplat ili 

tieto vyššie úroky, plus by sme sa zbavili samozrej me 

podmienky tohto navýšenia.  

 Vlastne nezbavili, lebo by sme platili rovnakých 

1,38. 

 

 Takže návrh znie na doplnenie: 
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 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy k prijatiu takých úkonov, ktorých cie ľom 

bude zabezpe čenie výberu finan čnej inštitúcie formou 

výberového konania na prijatie prekle ňovacieho úveru vo 

výške 56 miliónov 612 tisíc € pri predložení cenove j 

ponuky s maximálnou výškou do, resp. vrátane celkov ej 

úverovej hodnoty 3 mesa čného EURIBOR + úrokového rozpätia 

marže 1,38 % p.a. hlavné mesto SR Bratislava splatí  po 

schválení a prijatí tohto úveru ponuky mestským 

zastupite ľstvom, vychádzajúceho z výberového konania úver 

Prima banky Slovensko, a.s. zo d ňa 23. 7. 2008 úver č. 

10058/08 v znení neskorších dodatkov vo výške aktuá lneho 

zostatku úveru.  

 Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav a 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Greksa.    

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja sa len možno trochu vrátim, aj 

keď možno už zbyto čne, ke ďže pán Gašpierik to potla čil 

ďalej. Ale vrátim sa k tomu, ke ď sa obvi ňujú ľudia, že 

ktorí tu nie čo zabudli alebo tak. Tak ja mám pred sebou 

hlasovanie z 3. 7. 2008, kde za túto zmluvu prvú hl asovali 

ľudia; teraz budem číta ť len tých, ktorí tu dnes sedia: 

Kor ček, Šinály, Kríž, Kimerlingová, Dyttertová, Len č, 

Fiala, Krištofi čová, Mrva, Hanulík, Farkašovská.   
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 Zárove ň sa chce opýta ť, ke ď teda sa už o tom bavíme, 

že niekto na nie čo zabudol, že v roku 2008, Vierka, (p. 

Kimerlingová) ty si bola, pokia ľ mám vedomosti, 

predsední čka finan čnej komisie, ktorá preberala túto 

zmluvu prvú. Takže, škoda, že sa to vtedy nevšimlo alebo 

zabudlo.  

 

 A potom zárove ň viem, že ty si bola v tej pracovnej 

skupine aj s našou kolegy ňou Zuzkou Dzivjákovou, s pánom 

Strom čekom, kde sa to zase preberalo, kde sa vyberala 

vlastne nová banka alebo ako by som to nazval. A ta kisto 

sa nejako nevšimla tá zmluva. Takže takisto sa nevš imol 

tento bod, nejako ste si to neuvedomili. Čiže asi viacerí 

ľudia pochybili. Stane sa to. Ďakujem.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 V minulosti, a vlastne aj teraz to tak bolo, že 

zastupite ľstvo vždy schva ľuje tie rámcové podmienky 

zmluvy, čiže neschva ľuje sa komplet celá zmluva. Rámcové 

podmienky; a na tom, ako sa už podrobností zmluvy d ohodnú, 

na to už vlastne bola iná skupina stanovená, a tam sa to 

tiež dohadovalo a rokovalo sa nieko ľkokrát a s viacerými 

bankami. Čiže, a dokonca ja si pamätám na ešte predtým, 
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predchádzajúci úver, kde bol kvalitný bankový porad ca, 

ktorý radil, to bolo ešte vtedy pri Hochelovi, ktor ý bol 

námestníkom primátora pre financie, a on to mal pri amo v 

gescii. Tak on mal naozaj kvalitného poradcu, ktorý  toto 

nevyhodnotil tak, že to bude automaticky znamena ť práve 

zvyšovanie marže. To boli iné podmienky toho úveru,  o 

ktorých sa tam rokovalo.  

 Čiže hovorím, teraz došlo k inému výkladu toho článku 

zmluvy.  

 

 Pritom, ke ď to dohadoval námestník Cílek, tak tam sa 

takisto nedohadovali jednotlivé články zmluvy, ale tam 

pomáhal poradca takisto pri dohadovaní jednotlivých  

podmienok a poslanci potom schva ľovali iba tie rámcové 

podmienky zmluvy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Greksa reaguje na faktickú poznámku. 

 

 

Marián  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Aby nedošlo k omylu, ja teraz naozaj sa 

nesnažím nikoho obvi ňova ť len sa snažím ukáza ť, že stanú 

sa chyby aj pri najvä čšej pozornosti.  

 A skôr by som už teraz od tejto témy odišiel a vrá til 

sa k tomu, čo hovoril kolega Gašpierik, že čo je vlastne 

výhodné?  Že teraz budeme hrdinovia a nepodpíšeme t en nový 

úver, ako nás to môže poškodi ť, a naopak. O tom by sme sa 

mali rozpráva ť. 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. Ja na vás nadviažem, pán poslanec, 

pretože od predsedu finan čnej komisie by som čakal nielen 

to že bude demagogicky obvi ňova ť primátora alebo možno aj 

ďalších poslancov, ktorí za to hlasovali, ale že nám  

ponúkne riešenie. Pán poslanec, vy ste ni č neponúkli. Vy 

len hovoríte, že kde sa stala chyba.  

 

 Keby ste boli vedeli v decembri minulého roku že m áme 

takéto ustanovenie podpísané, čo by ste boli urobili?  

 Povedzte nám to tu nahlas, strašne ma to zaujíma, 

lebo už som to po čul od pani poslankyne Tvrdej: Že pre čo 

ste nám nepovedali?  

 A keby ste to boli vedeli, tak čo by ste spravili; 

nezobrali by ste za najlepšiu možnú cenu na trhu 1, 38? 

 Povedali by ste, že to zaplatíme z vlastného alebo  

predáme tento palác?  

 

 Ako skúste to poveda ť nahlas, keby ste to boli 

vedeli, čo by sa stalo.    

 To znamená, vraciame sa dozadu, lebo tam sa vy rad i 

vraciate a hovoríte, že čo sa stalo.  

 

 Ja som sa rozprával s pánom kontrolórom, ktorý mal  na 

tento úver svoj názor a snažil sa prezentova ť ho na 

finan čnej komisii, na operatívnej porade, aj na mestskej 

rade. Povedal mi, že tú podmienku tam dali ešte pre d 

úverom v roku 2008, že tá podmienka tam bola už dlh šie, a 

že teraz len opísali, a podobne. To znamená, tá pod mienka 
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sa tam dostala v minulosti, a tá podmienka je probl ém, že 

sme dostali nízky úrok a otázka, či to automaticky znamená 

že dostaneme, že musíme ho zvýši ť, ke ď si zoberieme iný 

úver. 

 

 Zoberte si, prosím, že všetky tie úvery v minulost i 

sa brali v čase ke ď bola konjunktúra. Cena pe ňazí klesala, 

pretože ich bolo na trhu relatívne dos ť a bolo možné 

získa ť výhodné peniaze. Dnes je presne opa čná situácia. 

Opačná situácia, s ktorou možno v roku 2008 nikto nerát al.  

 

 A je pravda, že v zastupite ľstve sme hlasovali o tom, 

či mesto má preklenovacím úverom zabezpe či ť svoju situáciu 

tak, že odloží to splatenie na neskoršiu dobu a pos tupne 

bude ten dlh umorova ť tak, ako som povedal že to robili 

naši predchodcovia, a ako to v tomto volebnom obdob í 

robíme aj my.  

 Za to sme hlasovali, ja sa za to nehanbím.  

 

 Ja si myslím, že keby sme neboli hlasovali, tak me sto 

nebude ma ť možnos ť normálne fungova ť, pretože by okamžite 

malo splati ť 56 miliónov €. To si asi žiadne mesto nemôže 

dovoli ť, vie to rozloži ť v čase.  

 Čiže ja to hovorím za všetkých poslancov, ktorí 

hlasovali.  

 My sme hlasovali za myšlienku. Nám nikto vtedy 

neukazoval zmluvy. To v tomto zastupite ľstve v ďaka návrhu 

pána poslanca Šindlera sme zaviedli kultúru, že ku každému 

návrhu máme návrh zmluvy, že vidíme aj podrobností,  aj 

takzvané malé písmenka, že ako to teda bude a ako t o 

nebude. Vtedy sme takéto možnosti nemali.  
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 Čiže my sme hlasovali o tom, že jeden úver, ktorý 

mesto nedokáže naraz splati ť preklenieme iným úverom a 

všetci poslanci sme sa postavili za, pretože to pov ažujeme 

za normálne, kým nebude mesto v kondícii, že si tak éto 

úvery nebude musie ť bra ť. Pretože ich postupne umorí a 

minimálne jedného z nich sa zbaví.  

 Čiže takto sa, prosím, dívam smerom dozadu. 

 

 A teraz rozmýš ľajme, čo s tým urobíme dopredu? 

 Ja naozaj budem ve ľmi zvedavý na tú otázku, že čo by 

sme urobili v decembri inak, keby sme vedeli že tam  je 

také ustanovenie? To môže by ť skúmanie, čo by sme mohli 

urobi ť my a či sme nie čo zanedbali alebo nebodaj sme 

zlyhali, ako tu pán poslanec povedal. A teraz rozmý šľajme, 

čo môžeme urobi ť teraz.  

 

 Na žiados ť finan čnej komisie sme urobili právnu 

analýzu, ktorá hovorí, že ve ľkú šancu v prípadnom súdnom 

spore nemáme. Návrh pána poslanca Gašpierika smeruj e k 

tomu, že cena pe ňazí sa už teraz tým, že neplníme zmluvu 

zvýšila z 0,08 na 1,08, a to naše dnešné rozhodovan ie je o 

tom, či pristúpime na 1,38 alebo nie. Ak nepristúpime, 

partner môže zvoli ť dve cesty: 

 Ak chce zosta ť našim poskytovate ľom pe ňazí, to 

znamená našou bankou, tak nás dá na súd a bude sa d omáhať 

na súde. Jedna cesta. 

 

 Druhá cesta, môže nás požiada ť o pred časné splatenie. 

 Ko ľko si myslíte, že dnes stoja peniaze na trhu? 

Niekde medzi 1,7 až 2 %. 
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 To znamená dostaneme ešte horší úver ako sme dosta li, 

keďže nás požiadali, že zajtra nám zapla ťte 56. Neviem, 

kto potom bude vysvet ľova ť, že miesto 3,5 tá škoda je 4,5, 

alebo ko ľko to bude, pretože to percento bude menej 

výhodné ako 1,38. 1,38 vôbec nie je výhodné, ale ta kto to 

niekto pred nami rozhodol, že za tých podmienok si ten 

úver zoberieme, že tie detaily nastaví takýmto spôs obom. A 

teraz je otázka, ako sa my na to postavíme.  

 

 Druhá možnos ť je poveda ť, že zoberieme 1,38 a my 

budeme tí, ktorí pred časne budú chcie ť splati ť. To je 

návrh pána poslanca Gašpierika, ktorý hovorí: zober me, 

nesporme sa, ale vyrokujme si lepší úver, ak sa tak ý na 

trhu dá získa ť.  

 

 Ak sa dá získa ť, zoberme ho, nemajme tam tú 

podmienku, ktorá nám dnes prekáža, ktorú sme sa cez  

finan čnú komisiu, mestskú radu pokúšali odtia ľ dosta ť. 

Povedali nám manažéri Prima banky, ktorí pracujú na  

Slovensku, že oni by si to aj vedeli predstavi ť, ale ten 

úver je údajne v materskej časti spolo čnosti Dexia, po 

bývalej Dexii kdesi v Belgicku, a tam sa na to tí m anažéri 

dívajú inak. Proste povedali, že nechcú zmeni ť.  

 

 Preto ten list, ktorý dnes prišiel, je vlastne 

riešený tak, že nie je možné tú podmienku odtia ľ vypusti ť.  

 Ale my ju našim konaním odtia ľ môžeme dosta ť. Či 

prijmeme alebo neprijmeme, návrh pána poslanca Gašp ierika 

smeruje k tomu, že my bu ďme aktívni za podmienok na trhu, 

ktoré nám vyhovujú. V čase, ke ď to nám vyhovuje, po ďme 
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preklenú ť ten úver iným úverom, ktorý bude pre nás 

výhodný.  

 

 Ale čo, ke ď nám trh ponúkne najlepší úver 1,58? 

 Potom sa možno vrátime k tomu, že dobre, tak do ro ku 

2014, dokedy máme syndikovaný úver, máme 1,38. Je t o 

lepšie ako 1,58. Každé to percento z tých vysokých peňazí 

robí hroznú sumu. A toto viem že trápi predsedu fin ančnej 

komisie, lebo m ňa to trápi rovnako. Ja nie som spokojný s 

tým, že toto máme urobi ť.  

 

 Ale chcel by som, keby tá diskusia smerovala aj k 

tomu. Môžme hovori ť o zodpovednosti, ale hovorme najmä o 

tom, aké je riešenie. Zatia ľ tu padlo jedno jediné od pána 

poslanca Gašpierika, ktoré z môjho poh ľadu má logiku. 

Naznačuje, ako by mesto mohlo z tohto vyjs ť, aby sa 

dostalo z toho zovretia, do ktorého nás dostal článok 

7.2.3., pre nás naozaj nevýhodný.  

 To ľko z mojej strany na vysvetlenie, aby ste poznali 

môj názor. 

 

 Faktické poznámky na moje vystúpenie majú nasledov ní 

poslanci: pani poslanky ňa Dzivjáková. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som len chcela vyjadri ť 

v krátkosti svoj názor k menoslovu tých poslancov, ktorí 

ste schva ľovali úver v roku 2008. Myslím si, že ste 

schválili úver s ve ľmi dobrými podmienkami. V tej dobe ste 

sa rozhodli správne. 
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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 má pán poslanec Nesrovnal na faktickú poznám ku. 

 

 

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

 No, pán primátor, kultúru zachádzania do minulosti  

ste tu zaviedli vy. Vy pri každej príležitosti hovo ríte čo 

bolo. Vy a vaši kolegovia zo SMERU sa odvolávate do  

minulosti čo všetko sa stalo a čo všetko musíte vy 

zachra ňova ť. Tak som si dovolil použi ť túto analógiu a 

vráti ť sa o dva roky do minulosti.  

 

 Pýtate sa, čo by bolo, keby? Ja neviem, existuje taká 

detská riekanka: Keby bolo kedy, boli by sme v nebi . Ja 

neviem, čo by bolo keby, ako by sa rozhodli poslanci, keby 

mali túto informáciu. Ja iba upozor ňujem na to, že ste im 

ju nedali. Bu ď ste im ju zaml čali zámerne alebo z 

nedbalosti. Neviem.  

 

 A tretia vaša otázka, vy sa pýtate m ňa, vy primátor, 

na čele 500- členného magistrátu sa pýtate poslanca 

jedného, čo máte robi ť? 

 No, ak neviete čo máte robi ť, s prepá čením, tak tam 

nemusíte vôbec by ť. Ja mám navrhova ť riešenie a vašich 

zlyhaní? Ve ď tu máte celý aparát na to. Ja vám iba 

hovorím, že tomu, čo ste mi predložili, nedôverujem, 

pretože ste nás uviedli do omylu už raz a nemám zár uku, že 

tento materiál je takisto omylný, ako ten predchádz ajúci.  
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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, za vašu faktickú 

poznámku. Pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Pán primátor, teraz hovorí, že na trhu naozaj sú 

vysoké alebo teda nepriaznivé podmienky pre nás. Al e vtedy 

v decembri ke ď sme rokovali, tiež nebolo na trhu bežné, že 

sa dostávala podmienka 3 mesa čný EURIBOR + 1,38. Vtedy to 

bolo podstatne vyššie, ale za to že sme ako mesto 

spo ľahlivý a dobrý klient, tak sme to vyrokovali na 1,3 8. 

Tie prvé ponuky boli podstatne vyššie.  

 

 Preto teda dá sa predpoklada ť, že aj teraz, ak by sme 

šli tou cestou, ktorú radí kolega Gašpierik, že by sme 

mohli dosta ť lepšie podmienky ako 1,7, alebo 1,5, alebo ja 

už neviem ako. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Lepšie ako 1,38. Vtedy to má zmysel.  

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Áno, ale tým chcem poveda ť, že 1,7 (gong) nemusí by ť 

nutne ten výsledok, ktorý by sme dosiahli; pri roko vaní 

vieme dosiahnu ť aj lepšie podmienky.  
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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 Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja vám musím da ť 

absolútne za pravdu to čo máte a aj názor pána Nesrovnala 

naozaj je jeho súkromný osobný názor ako poslanca, lebo 

nako ľko aj ako predseda finan čnej komisie nezískal vä čšinu 

pri hlasovaní vo finan čnej komisii a prerokovaní podrobnom 

tohto problému, kde 6 členov finan čnej komisie bolo za 

prijatie týchto podmienok tohto úveru a len 2 hlasy , 

vrátane predsedu finan čnej komisie. Takže naozaj to je 

jeho súkromný názor ako predsedu a dávam vám absolú tne za 

pravdu. Treba oddeli ť demagógiu a politiku od vecnej 

stránky tohto problému, ktorý bohužia ľ máme 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 Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel tiež troška vráti ť 

k tomu pánovi Nesrovnalovi, ke ď on tu povie, že ja som iba 

poslanec a nebudem rieši ť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec, nemôžte reagova ť na pána poslanca 

Nesrovnala. Musím sa zasta ť toho procedúra, hovorí, že 

máte reagova ť na m ňa, na moje vystúpenie. Faktická na 

faktickú nie je povolená rokovacím poriadkom. Čiže nie je 

to možné; prepá čte pán poslanec. 

 

 Čiže ak dovolíte, ja teraz krátko zareagujem: 

 Pán poslanec, ke ďže túto vec musíte schváli ť vy ako 

poslanci, ja sa vás cez tento materiál pýtam, či s ním 

súhlasíte?  

 Ak od vás dostanem odpove ď, že nesúhlasím, tak potom 

by som čakal, ak ste konštruktívny politik a nechcete len 

búra ť ale chcete aj tvori ť, a na to vám dali voli či 

mandát, pretože tu máte vä čšinu hlasov, aby ste povedali 

vaše riešenie. 

 

 Ke ď toto je zlé, preto sa pýtam, že aké je vaše 

riešenie? Ja som neprišiel sa pýta ť: Že prosím vás, čo mám 

urobi ť? Ja vám dávam návrh.  

 

 Dávam vám návrh, ten návrh má nejakú logiku, o tej  

logike diskutujeme pre čo, na čo, za čo. Čiže nestavajte ma, 

prosím, do polohy, že ja som sa sem prišiel opýta ť. Bez 

vás to nemôžem urobi ť. My to musíme tuná schváli ť. Ak 

poviete, že s tým nesúhlasíte, budeme h ľadať iné riešenia 

my. Ak nám ich môžte nazna či ť, nazna čte, preto som sa na 

vás obrátil ako na predsedu komisie. Ur čite ste nad tým 

problémom rozmýš ľali a možno by ste vedeli poveda ť, že 
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poďme inou cestou než navrhuje mesto alebo jeho vedeni e. 

To som mal na mysli. 

 

 Čiže prosím, takto aby ste chápali to moje 

vyjadrenie.  

 Ešte faktická poznámka pána poslanca; vlastne už 

nemôžte na m ňa teraz, pretože ja som faktickou. Na 

faktickú dám slovo pánovi poslancovi Hanulíkovi. Mô žte sa 

prihlási ť riadne do rozpravy. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Pre m ňa proste nie je predseda 

finan čnej komisie oby čajný poslanec. Táto komisia bola 

zložená naozaj z odborníkov, venovali sme sa tomu v tedy 

dostato čne. Každá strana sa tam snažila da ť toho človeka, 

ktorý problematike najviac rozumie.  

 

 Pre m ňa dokonca doporu čenie finan čnej komisie je vždy 

dos ť orienta čné, aby som sa takto rozhodol. Verím tomu, že 

aj v minulosti, ke ď sme sa k tomuto úveru vyjadrovali, 

vyjadrenie finan čnej komisie bolo pre m ňa zaväzujúce. 

Takže dneska sa tým ohá ňať, že ja som tu oby čajný 

poslanec, potom nech sa pá či, do zadnej rady a do komisie, 

ja neviem, bezvýznamnej. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Pán kolega, ale na meste nie sú bezvýznamné komisi e, 

pozor na to.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nie sú. 

 

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

 Ani bezvýznamní poslanci. Vä čšinou. Ja si myslím, že 

celkom rozumný návrh mala pani námestní čka Kimerlingová, a 

to by bol aj spôsob ktorým by som sa ja uberal. To 

znamená, nevzda ť sa hne ď tomu nátlaku, pretože my ani 

nemáme dopis alebo nejaké písomné vyjadrenie, že sa  

vypovedáva ten úver. To sú všetko také, jedna pani 

povedala. Takisto to stanovisko  White & Case nie j e úplne 

celkom jednozna čné. To je v titule "javí sa", javí sa. Nie 

je celkom jasné, čo sú všetko podmienky úverovania, či do 

toho patrí aj ten úrok, alebo nepatrí do toho úrok.  To sú 

proste otvorené veci.  

 

 Ja myslím, že mesto by malo aktívnejšie bráni ť svoju 

pozíciu a vstúpi ť do rokovania s tou bankou a snaži ť 

zníži ť ten nárok na ten úver, ktorý vyús ťuje do toho 3,5 

milióna €. Takže si myslím, že tam by bol ešte prie stor. 

Proste nevzda ť sa hne ď na za čiatku a trochu rokova ť aj z 

pozície ur čitej, nepoviem sily, ale mesta. Mesto je predsa 

mesto. Z pozície ur čitej autority a snaži ť sa s tou bankou 

dorokova ť lepší ten úrok, ktorý nám oni chcú dorubi ť. V 

tom zmysle, ako sa vyjadrila aj pani námestní čka.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže 1,08 akože akceptujete, pretože to je sank čná 

pokuta na ktorej sme sa dohodli v zmysle toho úroku , a to 

už sú 2 milióny tam. To už sú 2 milióny, lebo to je  

tretina z toho všetkého. No, je to tak. To už nám 

vyrubili. To už nám vyrubili lebo neplníme. Nechcem e sa 

dohodnú ť, h ľadáme všelijaké k ľučky, čiže toto nie je možno 

cesta. 2 milióny už odišli. Už tým, no, neodišli, o dišli 

tým, že nám vyrubili 1 %. Lebo sme sa k tomu my ako  mesto 

v roku 2008 zaviazali. To s tým decembrom nemá ni č.  

 

 Neplníme dohody v časti zmluvy a oni nám vyrubili 1 

%. Môžme sa ís ť súdi ť, môžme ís ť to aktívnou cestou, dajte 

nejaký návrh.  

 Hovoríte, že schváli ť požiadavky banky nechceme, to 

znamená predložte návrh, aby sme vedeli, aká je mie nka 

poslancov z h ľadiska pokra čovania.  

 Pán poslanec Osuský má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Pán primátor, no, čo sa stalo, to sa stalo, ale ako 

popálené die ťa, vicestarosta Starého Mesta viem, že sme 

okná na Jesenského drahé a pod ľa požiadaviek pamiatkarov 

robili v čase, ke ď už bolo trauermarsch. To znamená, ke ď 

sme ten súboj prehrali, len to niekto zodpovedný, 

predpokladám že za každú vec i za túto bol zodpoved ný, 

zabudol oznámi ť.  
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 Ja vonkoncom nepodsúvam nijakému zastupite ľstvu ani 

nám, že sme vedeli o tejto, o tomto bode zmluvy. Al e znova 

sa pýtam, ako u tých okien, ktoré nás stali vyše mi lióna, 

a sú dnes v trape, tak sa pýtam, neexistoval človek medzi 

úradníkmi, ktorý mohol vám, nám a všetkým poveda ť, že je 

tu táto podmienka?  

 Pri čom vonkoncom nenapadám fakt, že sme museli prija ť 

prekle ňovací úver, at ď. 

 

 Ale na za čiatku celej témy u vás zaznelo, a tomu ja 

vám verím, nie že by ste mi mali klama ť, jednoducho že sme 

o tom nevedeli. Hergot, to nikto v tom baraku napro ti o 

tom nevedel? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja predpokladám, že vedel. Áno, súhlasím s vami.  

 (Poznámka.) 

 Aj s tým súhlasím.  

 

 Prosím, pýtam sa, či sa niekto z poslancov chce ešte 

vyjadri ť k tomuto bodu? 

 Ke ď to tak nie je, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 Pani riadite ľka chcete reagova ť na diskusiu, alebo 

sme všetko povedali v diskusii? 

 Ideme rozhodova ť, slovo má návrhová komisia.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:    
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 Návrhovej komisii prišiel jeden návrh na zmenu 

uznesenia od pána poslanca Gašpierika na doplnenie,  ktorý 

znie: 

 

 Žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy k 

prijatiu takých úkonov, ktorých cie ľom bude zabezpe čenie 

výberu finan čnej inštitúcie formou výberového konania na 

prijatie prekle ňovacieho úveru vo výške 56 612 000 € pri 

predložení cenovej ponuky s maximálnou výškou do vr átane  

celkovej úrokovej hodnoty 3 mesa čného EURIBOR + úrokového 

rozpätia, marže 1,38 p.a. hlavné mesto SR Bratislav a 

splatí po schválení a prijatí tohto úveru mestským 

zastupite ľstvom vychádzajúceho z výberového konania úver 

Prima banky Slovensko, a.s. zo d ňa 23. 7. 2008 zmluvy o 

úvere číslo 10058/08 v znení neskorších dodatkov vo výške 

aktuálneho zostatku úveru.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, je tu dopl ňujúci návrh pána poslanca 

Gašpierika.  

 Nech sa pá či, ak pred hlasovaním treba nie čo 

vysvetli ť. Nech sa pá či.  

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Takže v návrhu kolegu Gašpierika sa ni č nehovorí, že 

automaticky pristupujeme na tú podmienku Prima bank y.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie, to je časť A uznesenia. Zoberte si materiál. Tam 

máte schva ľuje, pán poslanec dáva B časť, ktorá môže ži ť 

samostatným životom. Ja to vnímam tak, že áno. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Túto časť ja viem podpori ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Dúfam, že každý nebude chcie ť poveda ť, že ju 

chce podpori ť, ale je to dôležité, že to povedala pani 

námestní čka, pretože má to v popise svojej funkcie.  

 

 Čiže ideme hlasova ť o návrhu, ktorý teraz pre čítala 

pani predsední čka komisie. Je to dopl ňujúci návrh pána 

poslanca Gašpierika na doplnenie uznesenia. Prvá časť bude 

predmetom samostatného rozhodovania vás poslancov.  

 Hlasujeme o tomto znení; nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali návrh pána poslanca 

Gašapierika. 

 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 

uznesenia predkladate ľkou, teda schva ľuje, tak ako bolo 

písomne predložené okrem slov "s podmienkou vypuste nia 

bodu 7.2.3." a ďalej v rámci autoremedúry. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže ten posledný riadok pani riadite ľka vypustila 

autoremedúrou. Je to reakcia na ten list, ktorý sme  

dostali. Čiže ten text je len schva ľuje a tie prvé dva 

riadky. Požiadavky Prima banky až po koniec druhého  riadku 

( ďalej len "Zmluva o úvere"). 

 

 O tomto ideme rozhodova ť, či zastupite ľstvo schváli 

alebo neschváli túto časť uznesenia. Prosím, hovoríme o 

schva ľuje prvé dva riadky.  

 Ten tretí riadok pani riadite ľka autoremedúrou 

vypustila. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ť hlasovalo za, nikto proti, deviati sa 

hlasovania zdržali.      

 Konštatujem, že túto časť uznesenia v tom znení 

prvých dvoch riadkov sme schválili a rozhodli sme t ak o 

materiáli pod bodom číslo 57.  

 Otváram rokovanie o bode číslo 58. 
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BOD 58:  

Návrh na riešenie domu na Rezedovej ulici č.3 v Bratislave   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tento materiál predkladá pani riadite ľka; takže nech 

sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. V predmetnom materiáli sa vraciame 

naspä ť k riešeniu problému domu na Rezedovej ulici číslo 3 

v Bratislave s tým, že máme momentálne súdny spor n a 

Krajskom súde. Na Okresnom súde sme súdny spor preh rali s 

tým, že sa domáhame toho, že dom na ulici Rezedovej  je 

domom osobitného ur čenia. Vo či tomuto rozhodnutiu sme sa 

odvolali a v sú časnosti prebieha na súde odvolacie 

konanie.  

 

 V návrhu uznesenia predkladáme 2 alternatívy rieše nia 

uvedenej situácie: 

 

 A to v alternatíve číslo I. predkladáme mestskému 

zastupite ľstvu súhlas s predajom bytov v dome na Rezedovej 

ulici do vlastníctva nájomcov bytov vlastne za podm ienky 

stiahnutia odvolania z Krajského súdu. 

 A v II. alternatíve je tu nesúhlas s predajom byto v v 

dome na Rezedovej ulici s tým, že po čkáme do právoplatného 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To ľko, prosím, zo strany pani riadite ľky. Ja chcem 

zvýrazni ť, že v oboch tých alternatívach je to súdne 

rozhodnutie ve ľmi dôležité. Nie je tam napísané, ale mali 

by sme ho tam doplni ť.  

 

 To znamená, že v I. alternatíve bude jasné, že 

poslanci súhlasia s tým, že vezmeme spä ť alebo stiahneme 

zo súdu odvolanie na Krajský súd o tom, že dom na 

Rezedovej ulici nie je domom osobitného ur čenia, že tento 

prípad rozhodneme, stiahneme a rozhodneme sa ís ť cestou 

rešpektovania, že je to bytový dom.  

 

 V prípade II. by sme mali dopísa ť: Nesúhlasí s 

predajom bytov, at ď., do rozhodnutia súdu.  

 

 Ahá. Máme tuná opravené uznesenie, len poslanci 

neviem či ho majú pred sebou. Možno že sme ho dostali 

včera, lebo sme sa tak dohodli. Len v tých materiáloc h sme 

ho neh ľadali, čiže ja vás chcem nasmerova ť k tomu, aby ste 

si pozreli materiál pod bodom 58. Máme tuná list 

občianskeho združenia, a ten tu máme, ale ďalší som zatia ľ 

nenašiel. H ľadám. Máme. 

 

 Máme tu nový text uznesenia. To bolo v tom balí čku, 

čo ste v čera našli vo svojich poslaneckých laviciach. Sú 

tam dva dokumenty, ktoré sa týkajú domu na Rezedove j 

ulici. Čiže, pani riadite ľka, tak ako sme sa dohodli na 

našom rokovaní vo vz ťahu k tomuto rokovaniu na mestskej 
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rade pripravila opravený návrh uznesenia, kde je do plnený 

bod číslo 4, stiahnutie opravného prostriedku, odvolanie  

podaného na Najvyšší súd. My už sme v tre ťom stupni 

odvolania.  

 A v druhej alternatíve sa hovorí, že budeme čakať na 

právoplatné rozhodnutie vo veci samej.  

 To ľko teda len na upresnenie, že kde sme z h ľadiska 

alternatív.  

 

 My ako predkladatelia uprednost ňujeme skôr alterna-

tívu číslo II, ktorá vychádza v ústrety nájomcom, ktorí v  

tom dome bývajú, ktorí majú pocit, že sa do domu ro ky 

neinvestovalo, a že by zmiešané vlastníctvo - pardo n, 

"I.", zlé hovorím, tá alternatíva "I"; prepá čte, viem že 

vy ste za II., preto som sa pomýlil. 

 

 Čiže alternatíva číslo I. vychádza v ústrety  

nájomcom, aby sme do toho domu investovali spolo čne s 

tými, ktorí si odkúpia a budú ma ť záujem odkúpi ť si byty 

do osobného vlastníctva, budú potom zaviazaní aby p rispeli 

na opravu či strechy, ktorá je tam potrebná opravi ť alebo 

obvodového pláš ťa a riešenia problémov s vý ťahmi. A 

množstva iných vecí, ktoré z toho domu robia dom, k torý 

naozaj si vyžaduje zásahy zvonku, isté rekonštrukci e, a 

mesto zatia ľ k ním nepristupovalo, pretože nebolo si isté, 

či ten dom je využite ľný v tom charaktere, ako ho dlhé 

roky využívalo.  

 To ľko na úvod z našej strany.          

 Diskusia sa za čína vystúpením pána poslanca Budaja. 

 Po ňom ďalší prihlásení poslanci.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Budaj. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

500  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Dom na Rezedovej tu nie je po prvý raz, 

preto nebudem popisný. Skuto čne sa prihováram za to, aby 

sme sa prestali smiešne domáha ť toho, že je to dom 

osobitného ur čenia, pretože aj ke ď ho kedysi tak zrejme 

pred mnohými rokmi chceli postavi ť, pod ľa sú časne platných 

zákonov nikdy nesp ĺňal tie parametre, ktoré zákon 

vyžaduje. Všetky tie súdy teda zákonite prehráme a my len 

strp čujeme roky ľudí, ktorí sú v neistote. Navyše ten dom 

je zanedbaný.  

 

 Slušným riešením je pre tých, ktorí majú trvalý po byt 

umožni ť prevzatie majetku, odkúpenie bytov tak ako sa to 

umožnilo v prípade iných bytových domov. Ale za pod mienky, 

a verím že radnica vie, a magistrát vie také zmluvy  

pripravi ť, že sa zapoja spolu s radnicou do vytvárania 

fondu opráv a rekonštrukcie, v ďaka ktorému ten dom 

nadobudne vyššiu hodnotu.  

 

 A musíme sa zmieri ť s tým, že budeme ma ť možno dom v 

budúcnosti, kde budeme môc ť umiest ňova ť prípady, ktoré sú 

blízke k tomu osobitnému ur čeniu, ale budeme ho spravova ť 

spolu so spoluú časťou ďalších vlastníkov. Verím, že je to 

poctivé riešenie a že vyjde v ústrety ob čanom nie nejakým 

milodarom ale naozaj na základe ich práva.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne pán poslanec, za vaše vystúpenie. 

 Pani námestní čka Kimerlingová má slovo.  
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Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á, prvá námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Vážené kolegyne, kolegovia, ja som za alternatívu II, 

ale nie preto, že by som nemala sociálne cítenie al ebo že 

by som bola proti nájomcom v tomto dome. Ale ide mi  o to, 

aby sme si zachovali možnos ť rieši ť ťažkú sociálnu 

situáciu seniorov, ktorých sme tam doteraz umiest ňovali 

ako do domu osobitného ur čenia na základe spôsobu užívania 

toho domu, nie na základe stavebného. 

 

 Pretože v minulosti samozrejme že to muselo by ť 

skolaudované ako bytový dom, ve ď predsa nebudeme do; 

chcela som poveda ť, že králikárne, ubytováva ť tých, ktorí 

by mali by ť v dome osobitného ur čenia. Ale, ve ď samozrejme 

že do bytov sme ich umiest ňovali. Samozrejme, že to je 

bytový dom.  

 

 Ale od samého za čiatku bol svojim spôsobom užívania 

deklarovaný ako dom osobitného ur čenia a teda preto teraz 

som za to, aby sme to udržali na ďalej; samozrejme, že po 

súdnom rozhodnutí už to možné nebude, ak prehráme t o na 

celej čiare, ale zatia ľ aby sme ho udržali ako dom 

osobitného ur čenia a aby sme naozaj mohli rieši ť ťažkú 

sociálnu situáciu seniorov.  

 

 Pretože uvedomme si, že v minulosti a vlastne aj 

teraz tam umiest ňujeme seniorov. A teraz, ke ď im to 

predáme do vlastníctva, tak ten senior, ktorý už te raz 

narieka že má nízky dôchodok a nevie z toho vyži ť, bude 

povinný prispieva ť na rekonštrukciu celého domu. Čiže my 
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im teraz predáme byt za symbolickú cenu, ale zárove ň sme 

im už avizovali, že budú musie ť si pripravi ť balík pe ňazí 

na to, aby sme mohli rekonštruova ť celú budovu. 

 

 To znamená, že navonok sme sociálni a chceme im vy js ť 

v ústrety a potom budeme od nich žiada ť ve ľké peniaze. No, 

neviem, či si to oni uvedomujú. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Na vaše vystúpenie 4 faktické poznámky.   

 Pán poslanec Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pani viceprimátorka, ja chápem, že sa  

staráte o príjmy aj o to, aby mesto držalo v hrsti nejaké 

tie nehnute ľností, ale v tomto prípade naozaj zákon presne 

ur čuje čo je dom osobitného ur čenia. A to, že ako bol 

myslený, to naozaj môžme rozpráva ť na trhu, ale nie na 

súde. Jednoducho ten dom je bytový dom, ob čania sa 

dožadujú, tí ktorí majú trvalý pobyt, ktorí majú tr valé 

užívanie naplnenia zákona. Prehráme to na každom sú de. Iba 

cynicky čakáme, ko ľko ich medzitým zomrie, aby tých bytov 

bolo menej?  

 Tak to by naozaj bolo dos ť úbohé. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Drozd.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážená pani námestní čka, ja pochádzam 

z domu, ktorý je vzdialený od tohto domu asi 200 me trov; 

doteraz tam v tom žijú moji rodi čia, takže ich často 

navštevujem. A tento dom, možno bol myslený, ako to  

povedal pán Budaj, bol myslený ako predpokladaný ak o dom 

osobitného ur čenia, ale tento dom naozaj takto nikdy 

nefungoval. Poznám túto lokalitu, som z Ružinova a môžem 

naozaj úprimne poveda ť, že tento dom nikdy takto neslúžil. 

 

 A to že hovoríte, že tam umiest ňovali iba seniorov, 

to tiež nie je pravda. Magistrát tam umiest ňoval ľudí 

rôzneho typu, keby som to tak slušne povedal. A prá ve to 

spôsobuje tie problémy, ktoré sú tam, že medzi tých  

seniorov, ktorí v minulosti tam boli povä čšinou 

umiest ňovaní, sa dostali ľudia, ktorí im tam strp čujú 

život. A práve títo ľudia, ktorí tam teraz bývajú si chcú 

nejako vyrieši ť túto situáciu. (gong) 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. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Plne podpisujem to čo povedala pani 

námestní čka, len by som rada doplnila, že by sme mali 
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počíta ť aj s takou alternatívou, že v istom zmysle by to 

bola aj ochrana. Je to zatia ľ aj ochrana tých seniorov, 

ktorí, na ktorých sa lepia rôzni záujemcovia o tie byty, a 

môžu ich o tie byty ve ľmi ľahko pripravi ť. Nie jeden 

prípad takýto sme už riešili na sociálnej komisii. Takže 

pozor na to. A môžu to by ť aj rodinní príslušníci, môžu to 

byť aj iní ľudia zvonku, tí ľudia sú často naivní, nechajú 

sa naláka ť na tieto možností, ktoré sú im ponúkané.  

 Takže pokia ľ sú tam na dobu ur čitú, tak to myslím si, 

že majú vä čšiu istotu v nás. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ja by som chcel upozorni ť pani námestní čku, že obecné 

nájomné byty, pokia ľ sa predávajú pod ľa zákona číslo 182 o 

prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov s a 

nepredávajú za symbolické ceny, ale za ceny ur čené týmto 

zákonom. To je ako prvá poznámka, ktorú chcem poved ať. 

Čiže tí ľudia ak by si kupovali tie byty za cenu rovnako 

vypo čítanú tak ako všetci iní, ktorí si kupovali svoje 

obecné nájomné byty do osobného vlastníctva.  

 

 A chcem odpove ď na otázku, že pokia ľ je to dom 

osobitného ur čenia, tak potom aké tam poskytujeme 

doplnkové sociálne služby v tom dome pre tých obyva te ľov?  
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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. 

 Pani poslanky ňa Černá.  

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Mám sloniu pamä ť, to znamená 

pamätám sa ke ď ten dom vznikol a naša suseda do ňho išla. 

Nebolo to vôbec lacné a vä čšinou tí ľudia museli pusti ť to 

v čom predtým bývali. To znamená dávali bytové náhrady . 

Nebezpe čie toho, že teraz bola tá spolo čná jedále ň, bola v 

baraku ambulancia, dokonca ja som sama varovala tú susedu, 

lebo tam bola klauzula, že ak zostanú ležiakmi, tak  majú 

právo, ten dom má právo ich premiestni ť do domova 

dôchodcov obvyklého typu, čiže do chudobinca. Napriek tomu 

tam išla, zaplatila si to a fungovalo to.  

 

 Nebezpe čie toho, že teraz to predáme iným bude v 

momente dedenia alebo možnosti predaja. Má pravdu m oja 

predre ční čka (gong); môžem? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nemôžte. Nie. Bohužia ľ, faktická poznámka má jednu 

minútu, ja sa ve ľmi ospravedl ňujem. 

 Ja vám dám rád slovo, ke ď sa prihlásite do diskusie, 

ste za čali zaujímavý príbeh, ale máte možnos ť sa riadne 

prihlási ť, pani poslanky ňa.  
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 Teraz ste reagovali na pani námestní čku. Ja ešte pre 

vás pridám jednu faktickú poznámku: 

 Ten dom má 240 bytov, z toho 99 je na čas neur čitý. 

Iba tie by sa maximálne mohli preda ť, keby všetci 

požiadali a všetci by si boli vedomí, že musia da ť na 

opravu tej strechy a všetkého možného zhruba 3 000 € na 

jeden byt.  

 A my si tam udržíme kontrolu, pretože budeme ma ť 

väčšinovým vlastníkom so 140 alebo 150 bytmi, budeme t am 

ďalej umiest ňova ť starších ľudí, čiže nemajte obavy, že 

ten dom nebude slúži ť na nájomné bývanie. To všetko nám 

zostane.  

 

 My len riešime, že ten dom bude ma ť jasný charakter 

zmiešaného vlastníctva, že dokážeme získa ť ďalšie peniaze 

od týchto nájomníkov na to, aby sme ten dom dostali  do 

nejakého normálneho stavu. Lebo ke ď sa tam dnes pôjdete 

pozrie ť poviete, že v normálnom stave nie je. V tom je ten  

problém. 

 Ale nestratí to charakter. My ho nepredáme celý.  

 

 A tak ako si ľudia kupovali inde byty a niektorí mali 

dobré skúsenosti, horšie, tak si ho kúpia aj tuná. Čiže ja 

by som z tohto obavu nemal.  

 Len faktická; je to na vás pani námestní čka, lebo ste 

hovorili, že stratíme možnos ť rieši ť sociálne problémy. 

Čiže avizujem vám, že možno nestratíme, že to je tro chu 

inak.  

 Nech sa pá či. Faktickou poznámkou reagujete na 

faktické poznámky na vašu adresu. 
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Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á, prvá námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Vážení kolegovia, ja si toto všetko uvedomujem. Ja  

vás len chcem trošku nasmerova ť aj na iný spôsob myslenia, 

aby ste si uvedomili, alebo teda kolegovi Budajovi poviem, 

že ten spôsob užívania a dom osobitného ur čenia ur čený 

spôsobom užívania. To nie je nejaká formulácia z tr hu, ale 

to je citácia zo zákona. 

 

 To, že v sú časnosti ten zákon je trošku prísnejší ako 

bol v minulosti neznamená, že tým spôsobom užívania  ten 

dom nie je domom osobitného ur čenia. To len hovorím, že 

ten titul, ten terminus technikus som si nedoniesla  z 

trhu, ale je zo zákona. Takže, to je jedna vec. 

 

 A potom, ve ď hovorím, že ja nemám problém s tým, aby 

sme my predávali ľuďom byty do vlastníctva.  

 Len zárove ň (gong) im povedzme to druhé, že budú 

musie ť prispie ť na dom, ktorý sme my, priznajme si to, 

dlhé roky zanedbávali. My sme do ňho neinvestovali, teraz 

sa zbavíme tých bytov, dáme ich tým ktorí tam ako 

nájomcovia celé roky žili. Ve ď si spome ňte na to, ako naši 

ľudia si kúpili byty v bytových domoch a potom sa 

sťažovali, že to čo štát celé roky zanedbával, teraz my 

ako vlastníci musíme napráva ť. Bodka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka, ďakujem. 
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 Pánovi poslancovi Budajovi nemôžem da ť faktickú, lebo 

sme už tu kolo faktických uzatvorili. 

 Slovo má pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja ve ľmi dobre rozumiem tomu čo 

hovorí pani námestní čka, pretože to je rozmer, ktorý z 

tejto debaty vypadáva, pretože mesto má samozrejme 

povinnos ť stara ť sa o plnenie svojich sociálnych funkcií 

aj prostredníctvom týchto domov. A preto by som pop rosil 

aj kolegov, aby vážili slová a nevnášali do toho te n 

rozmer, ktorý sme tu po čuli o cinickom čakaní na úmrtie. 

Je to ve ľmi nevhodné v tejto diskusii. 

 

 Finan čná komisia sa tiež nieko ľkokrát zaoberala týmto 

problémom. A my sme diskutovali predovšetkým tie sú dne 

rozhodnutia, tú argumentáciu. A medzitým už aj Kraj ský súd 

rozhodol, že to nie je dom osobitného ur čenia. A tá 

žiados ť alebo návrh čaka ť na rozsudok Najvyššieho súdu je 

vedená čisto z formálneho dôvodu, proste po čkať až do tej 

poslednej bodky. Ja si v tomto prípade myslím, že n emusíme 

byť pápežskejší ako pápež, a ak vy, pán primátor, 

stiahnete tú žiados ť, resp. to odvolanie mesta, tak máme 

voľné ruky v tom, aby sme tým ľuďom vyhoveli.  

 A ja ako aj Ružinov čan sa prihováram za to, aby sme 

to takto spravili, aby sme tie byty predali tým, kt orí tam 

dlhodobo bývajú.  

 

 A nemám pochýb o tom, že tí ľudia ve ľmi dobre vedia 

čo ich čaká, pretože oni tam žijú v tom dome a poznajú tie 
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reálie, však poznáme ho všetci, chodím okolo. Oni v edia, 

že ich čakajú príspevky do toho fondu, vedia aké nástrahy 

ich čakajú také, ako spomenula aj pani kolegy ňa Černá. 

Takže toto my za nich rieši ť nemusíme. Tam platí to staré 

rímske, známe latinské, Caveat emptor, to znamená: Cisár, 

staraj sa. Kto ide do rizika musí si uvedomi ť tie aj 

následky. A som za to, aby sme tie byty tým ľuďom, ktorí 

tam bývajú v dlhodobom nájme, predali. Ďakujem. 

 

 

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. 

 Slovo má pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia , 

bol som vo funkcii starostu Ružinova 4 roky. Dva ro ky 

prešli skoro od nástupu, kde sme tu v tomto zastupi te ľstve 

a naozaj tento spor ja sledujem dlhodobo, ťahá sa už 

dlhšie roky, minimálne 6 rokov sa snažia títo ľudia o 

odkúpenie týchto bytov.  

 Nako ľko túto genézu poznám a ľudia poznajú zase m ňa, 

požiadali ma, aby som pre čítal vyjadrenie, list, ktoré 

adresovali tomuto zastupite ľstvu. Oni ho rozdali na každú 

lavicu, ale chcú, aby to tu zaznelo, čiže ja to pre čítam: 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, váž ený 

pán primátor, Ob čianske združenie obyvate ľov domu na 
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Rezedovej 3 v Bratislave by vás chcelo oboznámi ť so 

súčasnou situáciou bytového domu Rezedova 3 v Bratisla ve.  

 

 Dom je panelový, má 12 poschodí, 244 bytov, z toho  

219 garsoniek 22 m2 obytnej plochy, 23 dvojgarsonie k a na 

prízemí dva dvojizbové byty. Býva v ňom takmer 300 

obyvate ľov. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy považuje tento bytový dom za dom osobitn ého 

ur čenia, aj ke ď od kolaudácie v roku 1980 nepožiadali o 

zmenu ú čelu domu.  

 

 V roku 2005 podalo 146 nájomníkov žiadosti o prevo d 

bytov do osobného vlastníctva, na ktoré doteraz ned ostali 

žiadnu odpove ď.  

 Na základe našej žiadosti o ur čení charakteru domu 

rozhodol stavebný úrad Ružinov, že ide o bytový dom . 

Magistrát sa odvolal. Krajský stavebný úrad potvrdi l 

rozhodnutie stavebného úradu Ružinov. Na to magistr át 

podal žalobu vo či Krajskému stavebnému úradu na krajský 

súd. Krajský súd potvrdil rozhodnutie Krajského sta vebného 

úradu a magistrát sa odvolal na Najvyšší súd. Toto trvalo 

6 rokov. Za tento čas zomrelo, a to je to čo ste spomínali 

pán Nesrovnal a pán Budaj, 65 ľudí zo žiadate ľov. Čiže tu 

nie je nejaká žiadna cynika, je to fakt, ktorí sa p revodu 

bytu nedožili.    

 

 V prípade, že Najvyšší súd bude rozhodova ť dva až tri 

roky, nemusíme sa prevodu bytu doži ť ani my, z čoho je nám 

veľmi smutno. I ke ď nám dal za pravdu Stavebný úrad 

Ružinov, Krajský stavebný úrad, Krajský súd a dokon ca d ňa 

20. 6. 2012 aj Okresný súd Bratislava II rozsudku o  



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

511  

potvrdení nároku na prevod bytu, i tak stále nedošl o k 

prevodu bytov do osobného vlastníctva. 

 

 Ke ďže prevod je podmienený súhlasom mestského 

zastupite ľstva, preto vás milé panie poslankyne, páni 

poslanci a pán primátor prosíme, aby ste pri hlasov aní o 

tomto bode rozhodovali so srdcom, spravodlivo, nie 

politicky, na čo by doplatili obyvatelia seniori, ktorí sú 

nájomníkmi v bytovom dome na Rezedovej číslo 3. 

 

 Ďakujem. Ja by som sa naozaj prihovoril za týchto 

obyvate ľov. Som rád, že pán poslanec Nesrovnal zmenil 

svoju mienku, a že teraz sa naozaj aj my dvaja v to mto 

zhodneme.  

 

 A ešte by som zárove ň poprosil pána primátora a 

snažil sa ho presved či ť, aby deklaroval to, čo povedal na 

stretnutí predsedov klubov, že vyjadrí rozhodnutie o 

stiahnutie zo súdu to podanie. A myslím, že potom u ľahčí 

aj naše rozhodovanie. 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 Muránsky.  

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. V tomto materiáli okrem toho 

že jednáme o osude týchto ľudí, ktorí naozaj tam majú svoj 
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trvalý pobyt, majú tam dobu nájmu ur čenú na neur čito, 

hovoríme aj o ekonomických otázkach, kde naozaj cen a 

jednej takejto garsónky je medzi 30 až 50 tisícmi. Keď som 

videl ten stav aj toho domu tak by som povedal, že je to 

skôr pri tej nižšej sume.  

 

 Tým, že vlastne prenesieme nielen vlastnícke práva  

ale aj zodpovednosti za tento dom na nich, s ve ľkou 

pravdepodobnos ťou budú musie ť znáša ť, aj ke ď nakoniec 

dostanú papiere k týmto bytom, budú musie ť znáša ť vysoké 

náklady na správu tohto domu. Preto si myslím, že n ie je 

to až také nelogické, aby sme naozaj sa priklonili k tej 

alternatíve číslo I. a dostali, a dali práve prednos ť 

nejakému takému sociálnemu cíteniu pred jasným kalk ulom 

toho, že vieme že prehráme súdne spory. Ale ide i o  to, že 

koľko ľudí dovtedy z tohto domu zomrie. 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:    

 Vážené zastupite ľstvo, vy všetci viete, že môj postoj 

k tejto téme je dlhodobo konzistentný. To znamená, že ja 

vždy budem bojova ť za to, aby si ob čania mohli kúpi ť svoje 

byty do osobného vlastníctva, pretože to tak mohlo urobi ť 

92 % ostatných ľudí v Bratislave, ktorí si kupovali svoje 

obecné nájomné byty do osobného vlastníctva. Čiže ja som 
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veľmi za tú alternatívu, aby aj v tomto dome tí ktorí majú 

nájomné zmluvy na dobu neur čitú, tak mohli urobi ť.  

 

 Čo však ale musím poveda ť k tým témam ostatným, ktoré 

tu zazneli; aj v prvej, aj v druhej alternatíve sa hovorí 

o tvorbe nejakého fondu opráv a oprave domu z fondu  opráv. 

Nuž, tak ako inak sa ma opravova ť dom, v ktorom je 

parifikované vlastníctvo ako z fondu opráv? Len ten  fond  

opráv sa môže za čať tvori ť až v tom momente, ke ď si niekto 

kúpi prvý byt v tom dome. To znamená, že sa ur čí na 

schôdzi vlastníkov bytov, ko ľko sa bude prispieva ť do 

fondu opráv na m2 a mesiac bytu do fondu opráv. A p okia ľ 

tam dôjde k prevodu 99 bytov do osobného vlastníctv a, ešte 

stále budeme ma ť 141 bytov v našom vlastníctve. To 

znamená, na schôdzi vlastníkov vždy budeme môc ť my ur či ť, 

ktorým smerom to pôjde. Lebo týmto spôsobom, že sa 

staviame k tejto téme tak ako sa staviame, len pred lžujeme 

agóniu tohto domu.   

 

 A k tej cene tých bytov chcem ešte poveda ť, že cena 

bytov pri prevode vlastníctva sa ur čuje pod ľa zostatkovej 

hodnoty, ktorá bola ur čená všeobecnou hodnotou majetku v 

roku 1976 a odpo čítavajú sa ešte 2 % za každý rok, ktorý 

dom stojí, do výšky 80 %. Ve ď tam je ur čená, ke ď v 

legislatíve v 93 sa prijal tento zákon, tam našiel tú 

rezervu, aby sme nevybrali ľuďom peniaze, ktoré budú 

potrebova ť na opravu tých domov. Lebo však ve ľmi dobre 

vieme, aká bola schátralos ť bytového fondu po roku 89 na 

území Bratislavy.  

 A ke ď sa prevádzali byty do osobného vlastníctva, ve ď 

nikto nezis ťoval, aké sú jeho majetkové pomery a za čo si 
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následne ten byt bude opravova ť, alebo nebodaj či ho predá 

alebo čo s ním urobí. Proste nadobudne do vlastníctva.  

 

 Opakujem, 92 % obyvate ľov Bratislavy malo možnos ť si 

odkúpi ť a pre čo to chceme uprie ť ľuďom z Rezedovej 3, ja 

nerozumiem. Práve preto, práve preto že tento dom n ie je 

domom osobitného ur čenia a ur čujú to viackrát rôzne stupne 

súdov na Slovensku. Nerozumiem, nerozumiem tomuto n ášmu 

postoju.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec.  

 Ako posledná prihlásená pani poslanky ňa Marta Černá; 

nech sa pá či pani poslanky ňa. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja jednej veci zas nerozumiem.  

 Nerozumiem sná ď tomu, pre čo si to chcú kúpi ť do 

osobného vlastníctva a pre čo sa chcú zaviaza ť že budú 

plati ť dos ť nekres ťanské peniaze do fondu opráv, lebo 

budú. Ved ľa nás je Viede ň. Ak tam chodíte, tak ur čite 

vidíte celú kopu domových komplexov, na ktorých je 

napísané: Wohnanlage der Stadt Wien. To znamená, sú  to 

nájomné byty.  

 

 Ak my zaujmeme stanovisko, že to bude dom, dobre; súd 

povedal, že to nie je dom osobitného ur čenia a môže sa 

predáva ť. Ja sa pýtam: Môže; ale musí? Lebo, ale prdlajz. 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

515  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím dodržujte kultúru jazyka. 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 A tak ke ď mi tuto oproti, pripomienky; 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ja viem, ja viem, Ján Budaj niekedy provokuje. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 No. Pod ľa môjho názoru získa ť to do vlastníctva je 

jediná vec, že to chcú niekomu dedi čsky odovzda ť alebo 

preda ť. Za mnou bola skupina mladých advokátov, ktorí 

povedali, že ma zainteresujú ke ď im pomôžem ten dom 

získa ť. Nevedeli, že nie som predkupná. Takže naopak, 

dosiahli opak. 

 

 Ale skuto čne si myslím, že ak tam tých ľudí necháme, 

budeme tam umiest ňova ť ľudí v ur čitom veku, tak to bude, 

pokia ľ požiadajú o bývanie, tak to je jediná forma, kedy 

ich neposielame do chudobinca. Všetky naše domovy 

dôchodcov sú fakticky chudobince. Tento jediný dáva l 

možnosť si tam bra ť vlastný nábytok, aby ten človek mohol 

doži ť v prostredí, v ktorom bol zvyknutý. A dedi čské právo 

je nemilosrdné.  

 Neviem ktorý z našich ober najbohatších ministrov 

kúpil svojej 9-ro čnej dcére už byt. Tak si predstavte, že 
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si tam takto uložia peniaze niektorí ľudia a nebudú tam 

ale škôlky, ale bude sa to prenajíma ť komuko ľvek. Kam budú  

chodi ť potom plaka ť, ke ď tam bude rambajz alebo predaj 

drog, alebo ja neviem čo. Tam sú dos ť tenké steny, bola 

som tam "x" krát, takže viem.  

 

 Nechápem teda pre čo sa cítia ohrození alebo čím sa 

cítia ohrození?  

 My predsa nemusíme odtia ľ nikoho vys ťahova ť. Ten dom 

môžme opravi ť my, je v našom vlastníctve. Aké fondy opráv? 

 

 Takže prihováram sa, aby sme si túto možnos ť tzv. 

seniorského bývania radšej nechali. Poviem príklad:  

Zrušili sme pred rokmi všetky záchytné parkoviská, pustili 

sme ich, vystavalo sa, všetko o.k. Tešili sme sa. T eraz 

zúfalo h ľadáme, kde by sme ich mohli zriadi ť, lebo nám to 

brzdí celý systém parkovania v meste, a všetko. Neu robme 

podobnú blbos ť. Nech je to dom seniorského bývania mesta 

Bratislavy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za vaše vystúpenie, pani poslanky ňa. 

 On taký bude z tej vä čšej časti, ktorá tu bola 

spomínaná. 

 Chcem vás informova ť, že sa prihlásila ešte pani O ľga 

Gašparíková, ako zástupca verejnosti, ktorý chce vy stúpi ť 

k tomuto bodu.  

 Musím sa vás opýta ť, či súhlasíte s vystúpením pani 

Gašparíkovej. 
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 Kto je, prosím, za vystúpenie pani Gašparíkovej? 

 (Hlasovanie.) 

 Konštatujem, že vä čšina je za.  

 Pani Gašparíková má priestor na 3-minútové vystú-

penie; nech sa vám pá či. 

 

 

OBČIANKA: O ľga  G a š p a r í k o v á  

 Ďakujem. Pôvodne som chcela si len vypo čuť a vypo čula 

som si rada čo hovorili páni poslanci a panie poslankyne, 

lebo bolo to konštruktívne a naozaj to malo kone čne po 

dlhých rokoch hlavu a pätu.  

 Ale musím reagova ť na pani Černú, lebo mieša jablká s 

orechami, to je po prvé.  

 A po druhé, ni č k tomu nedodám len to, že táto 

dojímavá starostlivos ť je naozaj dojímavá, pretože ako 

povedal jeden z pánov poslancov, nikto ani sa nesta ral o 

to, ako tých 92 % ob čanov kupovalo byty a čo s nimi, čo so 

svojim vlastníctvom mienili a čo nemienili. Ale to nie je 

také podstatné.  

 

 Podstatné je, že pani Černá nevie, že v tomto dome 

nefungovalo; ona tvrdí, že tam ten dom fungoval ako  nejaký 

sociálny. Nikdy nefungoval. Bolo to všetko len také  

pozliepané. A snaha tam teda možno bola ale nedaril o sa.  

 

 A chcela som len poveda ť, že si treba uvedomi ť jedno. 

Ústava hovorí, že verejné inštitúcie môžu robi ť len to čo 

je zákonom prikázané alebo dovolené. A toto, čo sa 12 

rokov robilo s našim domom, ani jeden zákon, ani je den 

článok Ústavy nedovo ľuje a neprikazuje. Prikazuje, že sme 
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rovnoprávni, sme síce starí ale nie sprostí, a sme 

rovnoprávni so všetkými ob čanmi. Takže tu niet naozaj o 

čom diskutova ť. 

 

 A len posledné poviem: Dom osobitného ur čenia, pani 

Černá, ak by ste si boli dobre pre čítali materiály, ktoré 

som poslala všetkým poslancom na dvakrát, aj k minu lému 

zasadnutiu aj k tomuto, boli by ste sa dozvedeli, ž e dom 

osobitného ur čenia definuje zákon 189, ktorý je z roku 92. 

Takže dom osobitného ur čenia, ke ď sa ten dom staval a 

kolaudoval, nemohol ani by ť ani tak pomenovaný, ani tak 

nemohol fungova ť.  

 Takže ďakujem vám ešte raz za to, že ste pristúpili k 

veci naozaj v zmysle zákona. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani Gašparíkovej. 

 To bola posledná prihláška do dnešnej diskusie.   

 Kon čím možnos ť sa prihlási ť. 

 

 Chcem poveda ť, že v rozprave ste vystupovali tak, že 

ste podporili bu ď jednu alebo druhú alternatívu. Asi je 

rozumné, aby ste sa rozhodli hlasovaním, ktorej 

alternatíve dáte prednos ť.  

 V každom prípade bude plati ť to, že nepredávame 

všetky byty, že zostaneme vä čšinovým vlastníkom, že budeme 

riadi ť ten dom v zmysle toho čo povedal pán poslanec 

Šovčík, tak ako to zákon 182 ustanovuje. To všetko 

obsahuje naše uznesenie. Čiže my charakter toho domu z 
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časti môžme využíva ť tak, ako to tu zaznelo, ale dodáme aj 

možnosť urobi ť spravodlivos ť tej časti domu, ktorá sa jej 

dožaduje, dožaduje sa súdom, dožaduje sa i opakovan ými 

žiados ťami smerom k mestu, ktoré zatia ľ nikdy na to 

nereagovalo, a najmä ten dom nedávalo do nejakého 

funk čného stavu tak, aby sa v ňom dalo dobre býva ť.  

 To ľko z mojej strany ako predkladate ľ.  

 Nech sa pá či, návrhová komisia uvedie návrh na 

hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o dodato čne predloženom písomnom 

návrhu uznesenia o I. alternatíve, lebo bol dodato čne 

predložený druhý písomný text. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže dodato čne tie čo ste dostali 58, sú tam štyri 

body, alternatíva I až IV.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Alternatíva I. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Áno, predaj bytov, stiahnutie podania na súd,  

súhlas so zachovaním možnosti opakovaného predlžova nia tí 
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ktorí tam budú býva ť na čas ur čitý a postupná 

rekonštrukcia z fondu opráv, pretože sa ten fond pr i 

podielovom vlastníctve bude musie ť vytvori ť.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tejto alter-

natíve. 

 (Prezentácia a hlasovanie.    

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva hlasovalo za, nikto proti, piati sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k tom uto 

bodu a schválili sme návrh pod alternatívou číslo I. 

 

 

 Teraz prosím, nenasleduje bod 59, ale zaradenie 

otázok alebo diskusie ob čanov , tak ako to máme schválené v 

našom rokovacom poriadku. 

 Chcem vás informova ť, že tu mám zatia ľ pä ť a už ide 

šiesta prihláška do diskusie.  

 Čiže šes ťkrát budú môc ť vystúpi ť obyvatelia v trvaní 

3 minút. Ja pre čítam zoznam prihlásených: pán Jozef Sivák, 

pán Peter Janko, pán Gabriel Drobniak, pani Mária 

Mecháčková, pani Elena Pätoprstá a pán Jaroslav Sopuch.  

 V tomto poradí prosím, poprosím pána Jozefa Siváka  

ako prvého. Tri minúty máte pán Sivák, aby ste vyst úpili a 

oslovili poslancov. Ja potom vás upozorním na časový 

limit. Nech sa vám pá či. 

 

 

OBČAN: Jozef  S i v á k  

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené zastu-

pite ľstvo, znova by som chcel vyjadri ť údiv nad tým, že 
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hlavné mesto dosia ľ nepodalo s ťažnos ť na postup 

špeciálneho prokurátora, ktorý zastavil šetrenie oh ľadom 

nezákonného a podvodného vydania domu na Laurinskej  19 a 9 

ďalších nehnute ľností. Pritom bola vy číslená škoda pre 

hlavného mesto vo výške 22 miliónov €. Takto sa hla vné 

mesto stará o svoj majetok?  

 Sú o tom informovaní všetci poslanci?  

 

 Čo sa týka samotného domu na Laurinskej 19 pripravuj e 

sa územné konanie. Na základe čoho, ke ď vlastníctvo domu 

je sporné? Pre čo táto zmena postoja?  

 

 Spomínam si, že sám predchádzajúci starosta sa 

vyjadril, že on nie je samoobsluha pre rôznych 

podnikavcov. Takisto Stavebný úrad odmietal akéko ľvek 

návrhy, čo sa týka vypratania domu, at ď. 

 

 Teraz, zmenilo sa vedenie, vedúci na Stavebnom úra de, 

a naraz je to možné. Necíti ť z toho korupciu? Takéto 

zmeny, takéto zázraky sa predsa len tak nedejú.  

 Uvedomuje si to aj hlavné mesto ako ú častník konania? 

 

 S terajším privatizérom osobne nemám podpísanú žia dnu 

nájomnú zmluvu, ale mám predkupné právo. Toto predk upné 

právo potvrdil Miestny úrad mestská časť Staré Mesto a 

potvrdil to aj reštituent.  

 

 Pripomenul by som ďalšie fakty. Z právneho rozboru 

JUDr. Vicenovej plynie, že reštitúcia bola nezákonn á. 

Podľa názoru bývalého hovorcu hlavného mesta nešlo o 

reštitúciu ale o dar. Prokurátor Krajskej prokuratú ry 
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konštatoval podvod pri vydaní nehnute ľnosti. V dome 

nebývali žiadni duchovní, a teda na ten dom sa vz ťahoval a 

vz ťahuje zákon 182; inak tak mimochodom, špeciálny 

prokurátor napísal v liste, že v dome nebývali žiad ni 

duchovia. Mal v tomto zmysle pravdu, pretože duchov ia 

nemajú domov.  

 

 Napriek tomu primátor na ďalej tvrdí, že dohoda o 

vydaní veci je platná. Opakujem, nie je. V koho záu jme to 

povedal?  

 Navrhujem preto, aby bola zriadená komisia, ktorá by 

prešetrila tento spôsob nakladania s majetkom hlavn ého 

mesta. Aby požiadala Stavebný úrad o pozastavenie ( gong) 

územného konania do odvolania, alebo zabezpe čila 

kvalifikované zastúpenie také, ktorého názor by tie ž 

viedol k prehodnoteniu rozhodnutia o územnom konaní .  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán profesor, bohužia ľ, uplynuli 3 minúty. 

 

OBČAN: Jozef  S i v á k 

 Áno, áno už aj kon čím. To oznámenie o za čatí územného 

konania tu mám, pokia ľ by bol záujem. Inak hlavné mesto 

ako ú častník ho má. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán profesor, ve ľmi pekne vám ďakujem.  
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 Nemôžeme ďalej pokra čova ť, pretože ten limit je 

ur čený rovnako pre všetkých. Ja chcem len poveda ť pre 

poslancov, že nehovoríme my, že zmluva je platná, p retože 

o tom prebieha súdne konanie, do ktorého vstupujú a j 

ďalšie orgány, ako prokurátor. To znamená, my nie sm e tí, 

ktorí to vedia vyrieši ť. Sme ved ľajším ú častníkom, pretože 

tou spornou stranou je Staré Mesto. Ale môžme urobi ť to, 

čo navrhuje pán Sivák, že by sme dali priestor pre 

poslancov, aby sa na to pozreli. Pokia ľ budú ma ť záujem, 

máme k tomu kopu dokumentov. Čiže len reagujem na to, čo 

ste povedali, pán Sivák.  

 

OBČAN: Jozef  S i v á k : 

 .. Asi z toho domu by bol paškvil. Už je tu jeden 

paškvil, a to je Palác Motešických, Ďalší paškvil 

nepotrebujeme. Ďakujem za pozornos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dám priestor pre pána Petra Janka, ktorý bude 

diskutova ť ako druhý. Nech sa pá či, pán Janko. 

 

OBČAN: Peter  J a n k o  

 Dobrý de ň. 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Máte trojminútové vystúpenie, nech sa pá či. 
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OBČAN: Peter  J a n k o 

 Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážený pán primátor, dovolil som si pred vás 

predstúpi ť s informáciou o pracovnej a spolo čenskej 

situácii spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu, akciová 

spolo čnos ť. Som zamestnancom spolo čnosti bezmála 12 rokov 

vo funkcii majster odvozu tuhého komunálneho odpadu  a 

súčasne predseda Odborovej organizácie integrovaného 

odborového zväzu.  

 Situácia v spolo čnosti OLO sa po nástupe nového 

vedenia podstatne zhoršila. Najmä  v oblasti sledov ania a 

merania spotreby pohonných hmôt, myslím tým, mám na  mysli 

naftu, ke ď po nesprávne ur čenej normálnej spotrebe a 

nadväzne nesprávne použitej metodike výpo čtov spotreby 

generálnym riadite ľom boli 26 vodi čom špeciálnych 

motorových vozidiel udelené rozhodnutia o uložení 

disciplinárnych opatrení.  

 

 Predpísané normy spotreby pohonných hmôt 

nezodpovedajú konkrétnym podmienkam prevádzky jedno tlivých 

vozidiel. Napriek tomu, že generálny riadite ľ Ing. 

Áchymský listom zo d ňa 16. 6. 2012 oznámil Odborovej 

organizácii, že podklady a výpo čty ur čenia spotreby 

pohonných hmôt boli nesprávne, k dnešnému d ňu udelené 

disciplinárne opatrenia neboli zrušené.  

 

 Sú časne sa od 1. marca 2012 rozbehol pilotný projekt 

Petržalka, ktorý svojim spracovaním a funk čnos ťou ani do 

dnešného d ňa nesp ĺňa základné požiadavky realizácie odberu 

tuhého komunálneho odpadu a separovaných komodít.  
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 Je nutné si uvedomi ť, že obsluha, t.j. vodi či, 

závozníci pracujú v s ťažených podmienkach bez oh ľadu na 

počasie, dopravnú situáciu a sviatky.  

  

 Udiala sa len tá skuto čnos ť, že namiesto 3 závozníkov 

pri vozidle sa znížil po čet na dvoch, pri čom sa nebralo do 

úvahy, že po čet kontajnerov sa zavedením tohto projektu 

neznížil, naopak zvýšil. Najazdí sa neúmerne vyšší počet 

kilometrov, čo v nepodstatnej miere za ťažuje fyzicky 

obslužný personál. Tento projekt je riešením za poc hodu 

spôsobom pokus - omyl.  

 

 Sú časne chcem upozorni ť na tú skuto čnos ť, že sú časne 

využívaný softvér na výpo čty po čtov obslúh a nadväzne na 

spracovanie miezd nie je kompatibilný s oddelením d aní a 

poplatkov magistrátu, s ktorým sme úzko prepojení. Na 

tieto skuto čností som upozor ňoval aj s kolegami, ako 

vedenie spolo čnosti, predstavenstvo, dozornú radu, tak aj 

pána primátora.  

 

 Vzh ľadom k sústavnému tlaku s ťažností zo strany 

zamestnancov k nevhodným pracovným podmienkam a v 

neposlednom rade pod ľa môjho názoru nevhodného riadenia 

celej spolo čnosti, ktoré eskalujú do sociálneho napätia 

medzi zamestnancami a vedením spolo čnosti, výbor základnej 

organizácie po čnúc d ňom 19. júna 2012 vyhlásil štrajkovú 

pohotovos ť. 

 

 Zárove ň chcem uvies ť, že pracovníci spolo čnosti si 

uvedomujú potrebu hospodári ť s pride ľovanými finan čnými 
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prostriedkami, ale je nutné si uvedomi ť, že sa jedná o 

finan čné prostriedky; (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste dokon čili to vystúpenie aspo ň 

krátko, ale aby ste smerovali k záveru. 

 

OBČAN: Peter  J a n k o  

 Ďakujem. Platené da ňovými poplatníkmi a s tými 

prostriedkami sa musí uvážlivo a hospodárne naklada ť. Z 

tohto dôvodu vás, vážené dámy a páni, upozor ňujem najmä na 

súpisy vykonaných prác a úhradu faktúr pre spolo čnos ť 

FEVAKO na závode Spa ľovňa, ktoré by bolo vhodné preveri ť a 

na úhradu faktúr na nákup softvéru LOGISMAR bezmála  za 400 

tisíc €, ktorý do dnešnej doby nie je pre naše potr eby 

použite ľný.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán Janko, musím, prepá čte. 

 

OBČAN: Peter  J a n k o  

 Posledná veta. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak posledná veta; nech sa pá či. 

 

OBČAN: Peter  J a n k o  
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 Tento svoj názor opieram o rozhodnutie výboru 

Odborovej organizácie s vyhlásením štrajkovej pohot ovosti. 

A vzh ľadom k tomu, že nedochádza k zmierneniu napätia, je  

predpoklad využitia ústavného práva zamestnancov na  

štrajk. Ďakujem pekne za pozornos ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím, keby pán poslanec Černý zmenil svoju 

prihlášku na faktickú poznámku; to by som vedel 

akceptova ť, lebo diskutujú ob čania.  

 Pán poslanec Černý bol prvý, potom pán poslanec 

Hanulík.  

 Čiže prosím, pána poslanca Černého keby ste zapli; 

nech sa pá či. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo. Na poslednej dozornej rade z 

minulého utorka my sme sa zaoberali týmto, dá sa po veda ť 

vyhlásením štrajkovej pohotovosti, nako ľko listovou formou 

sa nám dostala zápisnica zo stretnutia Odborového z väzu. 

Je treba poveda ť, že to čo tu zaznelo, nie celkom kopíruje 

aj ten skuto čný stav, aj právny stav, pretože tak ako bolo 

tuná argumentované, že vodi či jazdili doteraz štyria, 

teraz jazdia traja, no, vychádza to z technických m ožností 

toho vozidla. V okamžiku, kedy je trojmiestne a pre pravujú 

sa tam štyria ľudia, tak si koledujeme o strašne ve ľký 

problém. To bola prvá vec.  
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 Samozrejme, aj rozsah prác dneska z h ľadiska BOZP sa 

posudzuje, aké hmotnostné za ťažovanie je na jednotlivých 

týchto vodi čoch a manipulantov čo sa týka odpadovými 

nádobami tak, aby neboli prekra čované rôzne limity (gong).   

 

 A celý tento proces je ešte vo fáze vyhodnocovania  čo 

sa týka skúšobného nového prerozdelenia obslúh 

kontajnerových stojísk v Petržalke. O tomto sú všet ci 

zamestnanci informovaní vrátane Odborového zväzu a mám 

pocit, že v podstate dochádza len k nejakému ako ke by 

licitovaniu o tom, akých podmienok sú schopní vydup ať.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu faktickú 

poznámku.  

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som vás chcel poprosi ť, 

pán primátor, keby si prísnejšie trval na tých časových 

limitoch u všetkých diskutujúcich. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ďakujem. Je som tiež členom dozornej rady v OLO a 

viem o tejto situácii. Ja si myslím tiež, že obvini ť 

vodi čov z nejakej manipulácie s naftou je ve ľmi ľahké, ale 

dokáza ť im to, to je podstatné. A ke ď tieto dôkazy nie sú, 

nedá sa ani obvi ňova ť. A disciplinárne postihova ť týchto 

ľudí; minimálne sa im treba ospravedlni ť. Takisto ak sú 

kúpené dopravné prostriedky také, ktoré nesp ĺňajú 

možností, tak treba prehodnoti ť tieto nákupy. Takisto ako 

ten LOGISMAR, softvér, ktorý sa kúpil za ve ľké peniaze a 

neplní ú čely, tiež treba preveri ť, či to bolo kupované v 

súlade so všetkými pravidlami. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že ďalšie faktické nebudeme rieši ť.  

 Dám slovo pánovi Gabrielovi Drobniakovi; nech sa 

páči, pán Drobniak, máte priestor na 3-minútové 

vystúpenie. 

 

 

OBČAN: Gabriel  D r o b n i a k  

 Dobrý de ň. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, 

vážení poslanci, ja sa chcem vráti ť k v čerajšiemu 

prejednávaciemu bodu oh ľadom nájomných zmlúv na inžinier-

ske siete objektu HELIOS v Ružinove. Bola tu vznese ná 

námietka, že k danému objektu boli vznesené nejaké 

petície. Áno, boli dve petície. A to bola petícia p ani 
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Gabriely Funcíkovej a pani Fedory Tóthovej. Tieto p etície 

však 19. 5. roku 2011 boli právoplatne zamietnuté K rajským 

stavebným úradom. Tu som doniesol k tomuto dokument , že 

petície sú neopodstatnené. 

 

 Chcem vás preto poprosi ť alebo požiada ť, či by sa 

nedalo vráti ť k tomuto bodu z h ľadiska časového a z 

hľadiska zdržiavania investícií investora, aj vzh ľadom k 

tomu, že investor dávnejšie prehlásil, že je ochotn ý 

zafinancova ť križovatku, riadenú križovatku na Šmidkeho, 

odbočka na Herliansku, ktorá je vo vašich budúcich 

investíciách. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. To je dodatok k 

nášmu rokovaniu ktoré sme mali v čera, kde sme o probléme 

HELIOSu rokovali. Ďakujem pán Drobniak za vaše vystúpenie.  

 

 Dám priestor pre ďalšieho ob čana, a tým je pani Mária 

Mecháčková, ktorá má priestor pre svoje vystúpenie.  

 Nech sa pá či, pani Mechá čková, je tu priestor pre 

vás. 

 

 

OBČIANKA: Mária  M e c h á č k o v á  

 Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne a váž ení 

poslanci mestského zastupite ľstva Bratislavy, som Mária 

Mecháčková, rodená Eckerová. Som posledná žijúca osoba zo  

všetkých priate ľov Viliama Luká ča. Moji rodi čia Viliamovi 
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boli po celý život úprimní priatelia, vždy si pomáh ali. 

Pre mojich súrodencov bol Viliam bratom a pre m ňa strýkom.  

 

 Viliam Luká č vyrastal v chudobnej 9- člennej rodine v 

jedinej miestnosti v železni čiarskom činžiaku na 

Karpátskej ulici číslo 3 v Bratislave.  

 Viliam od detstva toto zlé znášal a v desiatich 

rokoch poprosil mojich rodi čov, aby mu cez prázdniny našli 

nejakú prácu, lebo on si rozhodne musí našetri ť na vlastný 

domov. Od 15. rokov chodil na žatevné práce. V 18. rokoch 

po maturite sa zamestnal a všetok plat odkladal na 

zakúpenie pozemku. V roku 1944 si kúpil pozemok s b ratom, 

postavil si tam chatu, v ktorej ve ľmi š ťastne žil až do 

roku 2006, kedy sa dozvedel, že mesto má zapísaný j emu tak 

ťažko nadobudnutý pozemok ako opustený že ho získal.  Ale 

to nebola pravda. Mesto ve ľmi dobre vedelo, že pozemok 

nebol nikdy opustený, že si to vždy obrábal vlastne  Viliam 

Luká č a až do svojej smrti platil da ň za pôdu, aj záhradu 

ako vlastník a nie ako nájomca. 

 

 Mesto sa ani neprihlásilo na da ňovom úrade. Až po 

jeho smrti sa prihlásilo ako vlastník. Takže ešte s tále je 

to podvojné vlastníctvo.  

 

 Viliam Luká č požiadal Okresný súd o vlastníctvo a 

tento 15. 4. 2010 vyhlásil rozsudok, že vlastníkom parcely 

40371-372 je Vilo Marvan, právny nástupca pôvodného  

navrhovate ľa Viliama Luká ča, ktorý po čas súdneho konania 

zomrel, 16. 4. 2008. Proti tomuto rozsudku podpísal  bývalý 

pán primátor Ďurkovský odvolanie na Krajský súd v 

Bratislave.  
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 Viliam Luká č ma pred svojou smr ťou požiadal, ako 

poslednú priate ľku, ktorá o všetkom vie, ktorá tam chodila 

od roku 1944 a dodnes chodí na jeho pozemok, aby so m 

nedopustila, aby plod jeho celoživotnej práce zožal  niekto 

cudzí, bezpracne, ale aby zostal jeho synovi, ako 

dedi čovi. A ja vás prosím, všetkých prítomných, aby ste 

podporili spä ť vzatie odvolania proti spravodlivému 

rozsudku Okresného súdu. (gong) 

 Takto odstránite krivku a ja vám verejne po ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Prosím, toto máme zaradené pod bodom 

91, materiál predkladá pani prvá námestní čka, pretože sa 

touto témou zaoberala. Stretla sa s pani Mechá čkovou, ja 

som s ňou tiež hovoril v rámci d ňa otvorených dverí. 

Pripravili sme návrh.  

 Bude na vás, pani poslanky ňa, aby ste využili aj toto 

vystúpenie pre svoje rozhodnutie v bode 91. 

 

 Pani Elena Pätoprstá sa vzdala svojho vystúpenia. 

 

 Ako posledný z ob čanov diskutuje pán Jaroslav Sopuch, 

ktorému teraz dávam slovo. 

 Pán Sopuch, nech sa pá či.  

 Prichádza spoza ve ľkého plagátu, lebo o tom bude 

zrejme hovori ť.  

 Nech sa pá či, pán Sopuch.  
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OBČAN: Jaroslav  S o p u c h  

 Dobrý de ň prajem. Patrím medzi stúpencov tézy o 

zásadnej omylnosti ľudského chápania. Minulý rok náš 

maratónsky klub uskuto čnil prvý ro čník Národného maratónu 

Bratislava - Devín - Bratislava. Máme certifikovanú  tra ť, 

máme všetky predpoklady preto, aby na tejto trati s a 

dosiahli svetové rekordy. Pre iných je skuto čnos ť, že sa 

mýlia zdrojom zahanbenia, pre m ňa je skuto čnos ť že uznávam 

svoje omyly, zdrojom hrdosti.  

 

 V otvorenej spolo čnosti pritom našu omylnos ť uznávajú 

a majú v sebe zabudovanú korek čnú, nie mechanizmus. 

Napriek tomu v uzatvorenej spolo čnosti popierajú a 

hlásajú, že poznajú absolútnu pravdu a potlá čajú tých, 

ktorí s tým nesúhlasia. Je to aj prípad náš. 

 

 Stáva sa, že ľudia, ktorí spravujú a delia peniaze  

iných uveria, že oni sú majitelia a darcovia. Je to  

nebezpe čné. Istý finan čník onoho času povedal, že vzdal by 

sa celého majetku, keby vedel napísa ť také dielo, ktoré by 

pretrvalo tisíc rokov. Vzdal som sa časti svojho majetku, 

10 000 € v prospech realizácie I. ro čníka Národného 

maratónu Bratislava - Devín - Bratislava len preto,  že som 

účastník super maratónu, ví ťaz super maratónu I. etapy 

Viede ň - Bratislava - Budapeš ť, aj III. etapy, a mám za 

sebou 60 maratónov. 

 

 Čo tým chcem poveda ť?  

 Chcem poveda ť len to ľko, že sú mnohí ľudia, ktorí 

stavajú a ni č vlastne nepostavia. Ko ľko farmárov sadí a 
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ni č poriadne nevyrastie. Ko ľko ľudí kri čí a ni č nepovie. A 

prosím teda magistrát aj pána primátora, vás pani 

poslanci, aby ste teda mi napomohli k tomu, že aby  

marketingové oddelenie magistrátu bolo pri II. ro čníku 

nápomocné. Nežiadam peniaze. Nie, peniaze nežiadam,  ale 

venova ť pozornos ť nášmu maratónu nato ľko, ako venuje pán 

primátor a magistrát maratónu, ktorý sa koná v Brat islave 

1. apríla. Náš maratón nie je o ni č horší, ale dokonca 

tvrdím lepší, čo sa týka certifikovanej trate.  

 

 Čiže, a ešte nakoniec, na záver: Skutok a múdros ť 

majú k sebe ako lampa a slne čné svetlo. Ale oboje 

rozjas ňujú svet. Len to ľko. Čiže prosím vás, vážení 

poslanci, pán primátor, venova ť nášmu maratónu nie ani po 

finan čnej stránke ale propagácii nášho maratónu, pretože 

celá tra ť je certifikovaná, odmeraná najvyšším 

funkcionárom Ľahkoatletickej federácie a neviem, pán 

Oliver Kríž, ja som mu dal disketu, že by premietol  teda 

moje vystúpenie v Prahe. Mám nadviazané kontakty s 

prezidentom maratónskeho klubu v Prahe, vo Francúzs ku, 

at ď. gong) Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pán Sopuch za vaše vystúpenie.     

 Minulý rok sa uskuto čnil prvý ro čník. Možno ste to 

zaregistrovali, zatia ľ má relatívne malý po čet ú častníkov. 

ČSOB Maratón ktorý už má za sebou viacero ro čníkov, mal  

7000 zapojených ú častníkov, tu ich bolo nieko ľko desiatok. 

Ale nadšenie ako vidíte, pánovi Sopuchovi, nechýba.  Čiže 
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uvidíme, ako sa z tohto stane druhé maratónske podu jatie v 

Bratislave.  

 

 Minulý rok sme sa ve ľmi neskoro stretli, pán Sopuch, 

možno preto tá podpora mesta bola taká aká bola, pr etože 

ste prišli na poslednú chví ľu a nebolo všetko domyslené. 

Napriek tomu sme poskytli policajné zabezpe čenie, všetko 

to čo poskytujeme aj druhému maratónu, pretože my nie s me 

tí, ktorí by robili rozdiely medzi organizátormi. P okia ľ 

nás požiadate, tak my vám vyjdeme v ústrety.  

 

 Čiže prosím, čím skôr keby ste nám predložili aj 

písomne nejaký konkrétny návrh, pretože teraz ste 

prezentovali ideu, ktorú máte už minulý rok odskúša nú, aby 

sme sa mohli k tomu vyjadri ť úplne konkrétne.    

 

 

OBČAN: Jaroslav  S o p u c h  

 Čiže budem poriada ť maratón pre budúci rok 2013. Rok 

a pol máme času pre solídne teda. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 No, to je to, ako sa to dá urobi ť. V časná príprava 

ur čite pomôže.  

 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vystúpenia ob čanov.  

 

 Pán poslanec Muránsky chce na pána Sopucha reagova ť 

faktickou poznámkou; nech sa pá či. 
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Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ: 

 Iba chcel by som poveda ť teda, že podporím toto 

podujatie aj svojou ú časťou, tak ako to robím aj na II. 

bratislavskom maratóne. Čiže podporujem túto myšlienku. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Tým sme uzatvorili vystúpenia ob čanov. Myslím, že sme 

to stihli v tom časovom limite 30 minút, ktorý je 

stanovený rokovacím poriadkom.  

 Vrátime sa teraz do nášho programu, sme v bode 59.  

 

Pôvodný bod 59 : 

Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Brat islava 

za konate ľa obchodnej spolo čnosti Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 

 

 

NOVÝ BOD 59:  

Návrh na schválenie zastúpenia mesta Bratislavy v 

Bratislavskej organizácii cestovného ruchu.  

 

  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Takto sme si to schválili pri schva ľovaní programu.  
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 Ospravedl ňujem sa, ale iba dnes sme vám dali na stoly 

návrh, ktorý vám chcem teraz kratu čko predloži ť. 

Predkladám vám návrh na to, by mesto ako svojho zás tupcu 

do predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovn ého 

ruchu schválilo pána dr. Františka Stana, ktorého 

životopis sme vám predložili. Ja z neho vyberiem ib a dva 

údaje. 

 

 Pán Stano pracoval na magistráte v roku 2003 - 200 6 

ako vrchný radca pre oblas ť destina čného marketingu a 

cezhrani čnej spolupráce a cestovného ruchu. Čiže má 

skúsenosti z tejto oblasti aj ako zamestnanec mesta . V 

roku 2010 až 2012 pracoval na Slovenskej agentúre p re 

cestovný ruch najprv ako zástupca generálneho riadi te ľa, 

neskôr ako generálny riadite ľ. Síce krátko ale pôsobil v 

tejto funkcii. Má skúsenosti v oblasti cestovného r uchu a 

chce v tejto práci zastupova ť v predstavenstve spolo čnosti 

práve hlavné mesto.  

 

 Predkladám vám tento návrh v dobrej viere, že ho 

podporíte. Diskutoval som ho s pani poslanky ňou 

Reinerovou, s pánom poslancom Šindlerom, ktorí sú n ašimi 

zástupcami v tomto orgáne. A predpokladám, že nájde  

podporu aj u vás ostatných.      

 To ľko z mojej strany ako úvodné slovo. 

 

 Otváram diskusiu; ako prvý sa hlási pán poslanec 

Hanulík.  

 

Ing. Peter  H a n u l í k, poslanec MsZ:  
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 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som sa len chcel spýta ť, 

čiste zo zvedavosti, že pre čo prišlo k tej zmene, že pre čo 

tá bývalá pani riadite ľka sa po ďakovala? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak môžem kratu čko odpoveda ť, na pani Poto čárovú toho 

bolo ve ľa, lebo pracovala ako pracovní čka mesta pre oblas ť 

cestovného ruchu, predsední čka predstavenstva a ešte aj 

výkonná riadite ľka. To jeden človek nemôže stíha ť, to sme 

sa presved čili, že tá organizácia si ťažko h ľadala svoju 

cestu a svoje fungovanie aj preto, že sme koncentro vali 

veľa povinností na jedného človeka. Na poslednom valnom 

zhromaždení, ktoré bolo 20. júna tohto roku, čiže minulý 

týžde ň, sme sa snažili tie funkcie rozdeli ť. Nevyšlo nám 

to úplne presne tak ako sme chceli, pretože potrebu jeme na 

to súhlas aj súkromného sektora, ktorý musí 60 % hl asova ť 

za každý návrh. Jednoducho sme neuspeli. 

 

 Takže preto prichádzame sem s tým, aby sme vtiahli  

ďalšieho človeka do výkonu funkcie a umožnili rozšíri ť ten 

záber, ktorý má bratislavská organizácia skúseným človekom 

z oblasti cestovného ruchu.  

 To ľko z mojej strany. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Nesrovnalovi.     

 

 

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

 Ďakujem. Milé kolegyne, kolegovia, ja by som vás 

chcel poprosi ť o podporu tohto materiálu. František Stano 
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sa dlhodobo venuje cestovnému ruchu v Bratislave, j e jeden 

z mála ľudí, ktorí tomu skuto čne rozumejú a ktorí majú aj 

premyslenú koncepciu cestovného ruchu nielen ako ku ltúrnej 

činnosti ale ako skuto čného biznisu, ktorý prináša peniaze 

a tvorí pracovné miesta. Takýchto ľudí je v Bratislave 

málo. Okrem toho František Stano je aj čestný a priamy 

človek, a takých ľudí je tiež v Bratislave nie ve ľa.  

 Takže vás prosím o podporu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 

 Pani poslanky ňa Reinerová má slovo. 

 

 

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

 Len v krátkosti. Dovo ľujem si vás požiada ť o 

schválenie nominácie zástupcu mesta do tejto organi zácie. 

A ako už bolo povedané, verím, že bude prínosom pre  

činnos ť tejto organizácie, pretože jeho odborné znalosti a  

ľudské vlastnosti sú garanciou toho, že bude prínoso m pre 

túto organizáciu. Ďakujem 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 Šindler.   

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 
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 Ďakujem za slovo, pán primátor. Taktiež sa prihovára m 

k mojim predre čníkom a chcel by som vážených poslancov, 

alebo poslankyne a poslancov požiada ť o podporu nominácie 

pána Františka Stana do BTB predstavenstva. Ďakujem pekne.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Posledná prihlásená pani poslanky ňa Farkašovská.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo. A zopakujem to, čo tu už opakovane 

povedali moji kolegovia pri podobných nomináciách. Mrzí 

ma, že pána dr. Stana nevidím osobne. To by bolo mi lé, 

keby sem uchádza či o podobné funkcie zvykli chodi ť. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Mrzí ma to, ale pán František Stano je na dovolenk e 

niekde mimo Bratislavy. Proste nie je prítomný tuná . My 

sme ho zhá ňali kvôli tomu, že sme potrebovali životopis. 

Telefonicky sme sa spojili, je to proste náhoda. Be rte to, 

prosím, skôr ako výnimku, než ako pravidlo. Máš pra vdu, 

pani poslanky ňa, že je prirodzené, aby kandidáti boli 

prítomní a mohli prípadne reagova ť aj na vaše otázky. V 

tejto chvíli musíme urobi ť výnimku, pretože do 20. 

septembra musíme ten problém už rieši ť aj na valnom 

zhromaždení. 
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 Pán poslanec Šov čík, faktická. 

 

 

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

 To nie je ospravedlnenie, to len na vysvetlenie. 

Proste pán Stano je na dlhodobo plánovanej rodinnej  

dovolenke, ktorá sa nedala stornova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Ďakujem, ste mi pomohli, lebo sa som 

vedel iba to, že je mimo. 

 Ešte máme pani poslanky ňu Reinerovú, s faktickou 

poznámkou chce reagova ť. 

 

 

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

 Chcela som len doplni ť, že výkon tejto funkcie sa 

nespája so žiadnymi finan čnými nárokmi zo strany mesta. 

Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. To je funkcia, ktorú členovia, ktorí zastupujú 

mesto vykonávajú bezplatne, rovnako ako naši poslan ci, aj 

pani Bu čková, ktorá tam je schválená a predtým pracovala 

ako námestní čka Bratislavského kultúrneho a informa čného 

strediska.  

 Prosím, vy čerpali sme diskusiu k tomuto bodu 

programu. 
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 Dám priestor pre návrhovú komisiu a vaše rozhodnut ie; 

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 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 predloženom 

návrhu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, traja sa hlasovania 

zdržali.  

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie pre  

bod 59. 

 Otváram rokovanie o bode číslo 60.  

 

 

BOD 60:  

Návrh na zmenu časti A bodu 2 uznesenia Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy č. 64/2011 zo d ňa 

31. marca 2011.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 To uznesenie sa týka našej povinnosti predklada ť 

mestskému zastupite ľstvu materiály, ktoré sú predmetom 

rokovania valných zhromaždení jednotlivých spolo čností. Ak 

si dobre pamätáte, toto uznesenie navrhol pán posla nec 

Lenč a my sme s ním diskutovali, či nie je možné to 

uznesenie zmeni ť tak, aby to bolo praktické, pretože najmä 

pri tých minoritných spolo čnostiach niekedy nestíhame túto 

povinnos ť splni ť a potom máme pocit, ako by sme 

nedodržiavali uznesenia zastupite ľstva, čo rozhodne 

nechceme. Pri tých majoritných, kde sme vä čšinoví 

akcionári je prirodzené, aby sme sa vecami zaoberal i čo 

najskôr, ešte pred konaním valného zhromaždenia. An i dnes 

sa to v plnom rozsahu nepodarilo, pretože niektoré 

zhromaždenia už boli. 

 

 Tu sa navrhuje zmena toho uznesenia tak, aby pre t ie 

menšie spolo čnosti, kde sme nevýznamný alebo minoritný 

akcionár sme mali povinnos ť dodato čne informova ť, pretože 

niekedy z časových dôvodov to jednoducho nemáme možnos ť 

stihnú ť.  

 

 Pokia ľ ja viem, tak prišlo k dohode medzi pani 

riadite ľkou a pánom poslancom, že toto uznesenie bude 

takto predložené.  

 Čiže predpokladám, že bude aj z vašej strany 

podporené a nebudete ma ť k nemu výhrady. 

 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 60. 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Nechcem zdržova ť, 

chcem len potvrdi ť to, čo ste povedali. Rozprával som sa o 

tom s pani riadite ľkou, uznal som, že je to komplikované. 

Žia ľ, to čo sme sledovali, to sa teda nejakým spôsobom 

nedá dosiahnu ť. Možno, jedna komplikácia ešte je tam, ja 

som mal pôvodne predstavu o tom, že tie materiály b y boli 

zverejnené troška detailnejšie ako sa to deje. Ja c hápem, 

že existuje nejaké obchodné tajomstvo alebo nie čo 

takéhoto, čiže na takom verejnom fóre to asi nejde.  

 

 Ale dal by som do pozornosti na zváženie, či by 

nebolo možné troška detailnejšie o tom informova ť trebárs 

komisiu finan čnú a pre nakladanie s majetkom mesta. Možno 

aj v nejakom takom uzatvorenom režime. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec, toto je na našej dohode. My sme na t o 

pripravení, my tie materiály máme, vieme ich poskyt núť vám 

alebo ktorémuko ľvek poslancovi. Vám skôr išlo o tú verejnú 

kontrolu, o to širšie prerokovanie. To sa tu snažím e v 

takej miere, ako sa nám to dá. A ja som rád, že sme  

dospeli k dohode o tom, ako to prakticky zabezpe či ť. Možno 

prídeme aj k tomu, že to budeme ma ť ako bod rokovania 

finan čnej komisie. Vôbec sa tomu nebránime. My nemáme 

pocit, že by sme chceli robi ť na tých zhromaždeniach nie čo 

poza chrbát mestskému zastupite ľstvu; to v žiadnom 

prípade.  
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 Takže sme pripravení to da ť tam na tú pôdu, kde si 

myslíme, alebo kde si vy budete myslie ť, že to má 

najlepšiu šancu na podrobnejšie prerokovanie. Takže  ak 

navrhnete prerokováva ť aj na finan čnej komisii, vieme to 

urobi ť, len musíme ma ť tie materiály v čas.  

 

 V čera som sa s ťažoval na Bratislavskej vodárenskej, 

že niektoré veci sme dostali na stôl, čo sa mi teda 

nepáčilo. A povedal som, že ak sa to stane aj na budúce,  

tak o tých veciach nebudeme rokova ť. Proste to sa nemôže 

tak sta ť. Ako potom mám informova ť vás, ke ď ja sám ako 

akcionár to dostanem v de ň rokovania valného zhromaždenia.  

 

 To bola nepríjemná diskusia, ale myslím si že práv e 

sledovala to, čo aj vy chcete dosiahnu ť; širšiu 

informovanos ť, aby sme sa neprekvapovali nejakými vážnymi 

rozhodnutiami na valných zhromaždeniach. Myslím si,  že ni č 

také sa zatia ľ nestalo, ale prispel k tomu aj váš návrh, 

že aby sme to prerokovávali v zastupite ľstve.  

 

 Ke ďže sa nikto už nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Prosím, dám slovo návrhovej komisii, aby sme 

hlasovali o návrhu uznesenia.  

 

 

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. 
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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 zmene uzneseni a 

tak, ako sme ju teraz navrhli. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili bod 60.  

 

 

 Máme tu teraz nieko ľko materiálov, ktoré majú 

informova ť o valných zhromaždeniach, ktoré sa už vä čšinou 

uskuto čnili; vlastne už všetky boli. 

 

 To znamená, ak dovolíte, možno urobíme úvodné slov o 

ku všetkým štyrom, 61 až 64 spolo čne.  

 

 

BOD 61:  

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spolo čnos ť d ňa 21. júna 2012.  

 

 

BOD 62:  

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, a.s., d ňa 27. júna 2012.  
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BOD 63:  

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti METRO Bratislava, a.s. 

dňa 26. júna 2012.  

 

 

BOD 64:  

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s. d ňa 20. júna 2012.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Zasadnutie valného zhromaždenia Dopravného podniku  

minulý týžde ň neprinieslo z môjho poh ľadu žiadne 

prekvapenia a jedno z nich, ktoré sme chceli premie tnu ť do 

úhrady straty, sme premietli do nášho rozhodnutia p ri 

závere čnom ú čte. Tie ostatné materiály sú k dispozícii.  

 

 Ten podnik z môjho poh ľadu hospodáril ešte lepšie ako 

to vyzerá z toho výsledku 6,4 milióna strata, preto že z 

pôvodne plánovanej 12 miliónovej straty tá strata m ohla 

dosiahnu ť okolo 1,5 milióna € s tým, že sa museli v 

podniku tvori ť takzvané opravné položky na exeku čné 

konania vo vz ťahu k tým cestujúcim, ktorí neplatili za 

lístky. Jednoducho sú tam zložité mechanizmy, kde s a 

opravujú ako keby rozhodnutia či z minulosti alebo aj 

súčasnosti, a tie skres ľujú hospodárenie podniku. Myslím, 

že sme si to vysvetlili na valnom zhromaždení a 
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konštatovali sme, že hospodárenie podniku smeruje k  tomu, 

aby sme dosiahli tú "nulu" o ktorej hovoril aj dnes  pán 

poslanec Uhler. 

 

 

 Bratislavská vodárenská spolo čnos ť prerokovala na 

svojom zasadnutí výsledky uzávierky, ktorú dosiahla  

spolo čnos ť a ktorá znamená plus.  

 

 Ja hovorím, že urobím úvodné slovo ku všetkým.  

 Dám možnos ť vám vyjadri ť sa a budeme hlasova ť 

jednotlivo.  

 Bratislavská vodárenská spolo čnos ť, ve ľmi stru čne, 

dosiahla za minulý rok plus vo výške 1,5 milióna € ak sa 

odrátali povinné odvody a neviem čo všetko. Na rozdelenie 

akcionárom zostal zhruba 1 milión. Na  základe odpo rú čania 

dozornej rady spolo čnosti sa k tomu pridala časť zisku, 

nerozdeleného zisku z minulých rokov, ktorá tam dot eraz 

bola vo výške 3 milióny. Z nej sme 1 milión zobrali , takže 

ešte 2 milióny zostávajú v rezerve Bratislavskej 

vodárenskej. A celkove 2,1 milióna € bolo schválené  v čera 

ako rozdelenie dividend pre akcionárov. Po slovensk y to 

znamená, že hlavné mesto zhruba 1,2 milióna € dosta ne ako 

dodato čný príjem, neviem ako to inak nazva ť, ale je to 

rozhodnutie valného zhromaždenia. Čiže nám to príde ako 

príjem nad rámec rozpo čtu. 

 A pravdepodobne v septembri budeme rozhodova ť o tom, 

čo urobíme s tými peniazmi.  

 

 Čiže len avizujem, aby ste vedeli, že takéto 

rozhodnutia boli urobené.  
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 Schválili sme aj podstatné náležitosti manažérskyc h 

zmlúv manažmentu podniku, pretože o tom bol tiež sp or 

alebo možno skôr diskusia v dozornej rade, ktorá na koniec 

stanovila také výkonové kritériá pre nenárokovú časť mzdy. 

Vieme, že to bolo predmetom dlhšie trvajúcej diskus ie. 

Myslím, že v čera sme to uzavreli k spokojnosti vlastne 

všetkých. 

 

 Takže valné zhromaždenie prebehlo vo ve ľmi vecnom 

tóne. Bolo tam aj ve ľmi zaujímavé vystúpenie audítora, 

ktorý avizoval, že z h ľadiska ziskovosti tej spolo čnosti 

má nejaké otázky, ktoré pravdepodobne sa dostanú aj  na 

pôdu nášho zastupite ľstva. My sa budeme musie ť poradi ť s 

dozornou radou ako ich tu nastoli ť.  

 

 Bola to otázka, či chceme zarába ť na vode, alebo ju 

berieme skôr ako službu. A primárne nie je našim ci eľom, 

aby sme zarábali a mali vysoké dividendy. Zjednoduš ujem tú 

otázku, ja by som mohol o tom dlhšie hovori ť a nechcem, 

len vám dávam takýto podnet, ktorý tam v čera bol 

prediskutovaný.      

 

 Na zasadnutí valného zhromaždenia spolo čnosti METRO  

som nebol, pretože som poveril pani riadite ľku, takže tá 

vám dá stru čnú informáciu, ako to tam bolo. 

 

 

 Na zasadnutí Bratislavskej integrovanej dopravy sme 

zhodnotili výsledky minulého roku. Nekonštatovali s me 

žiadne negatívne skúseností alebo skuto čností. Tam chcem 
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upozorni ť, že na valné zhromaždenie bol predložený 

dokument, ktorý sme zatia ľ iba zobrali na vedomie a nazval 

by som ho pracovne: Harmonogram zavedenia integrova nej 

dopravy. Vážny dokument, ku ktorému sme nechceli be z 

prípravy zaujíma ť stanovisko. 

 

 Požiadal som pána predsedu BSK ako vä čšinového 

akcionára, aby sme k tomu mali pracovné stretnutie 

začiatkom leta. A pravdepodobne v septembri sa dostane  aj 

sem do zastupite ľstva. Je to vážna vec, ako sa ide 

zavádza ť integrovaná doprava.  

 

 A pod ľa toho čo tam bolo napísané, by to znamenalo aj 

isté straty pre náš Dopravný podnik, pretože na za čiatku 

sa predpokladá, že tie podniky, ktoré sú zapojené; ŽSR, 

SAD a náš Dopravný podnik pôjdu s výnosmi smerom do lu. A 

práve zvýšením po čtu cestujúcich sa dostanú hore. No, to 

je taký model, ktorý nechcem si ja zobra ť na triko. Chcem 

o ňom diskutova ť v dopravnej komisii. Jednoducho ma ť o ňom 

znalos ť, aby som za mesto mohol poveda ť, že áno, s týmto 

súhlasíme.  

 

 Čiže toto sa mi zdalo ako najvážnejšia vec, hoci to 

priamo nesúviselo ani s ú čtovnou závierkou, ani s ďalšími 

dokumentmi. Avizujem, že sa tým dokumentom budeme 

zaobera ť, pravdepodobne v septembri na dopravnej komisii a   

zvážime či aj v zastupite ľstve, alebo to budeme rieši ť cez 

komisiu a jej stanovisko.  

 To ľko k tým trom bodom. 

 

 Pani riadite ľka, stru čne k spolo čnosti METRO. 
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 Prosím mikrofón pre pani riadite ľku magistrátu, aby 

mohla; nech sa pá či, informova ť.   

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Valné zhromaždenie spolo čnosti METRO  

prebehlo štandardným spôsobom, na ktorom sa zú častnili tak 

členovia predstavenstva spolo čnosti ako aj dozornej rady. 

Boli schválené materiály, ktoré v zmysle Obchodného  

zákonníka je potrebné schváli ť do júna príslušného 

kalendárneho roka.  

 

 METRO, akciová spolo čnos ť, vykázala v roku 2011 

stratu vo výške 384 214,56 € s tým, že odporu čila ponecha ť 

túto stratu ako neuhradenú stratu minulých rokov. T akisto 

sa k tomuto riešeniu priklonila aj dozorná rada 

spolo čnosti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Otváram teraz diskusiu ku všetkým bodom naraz , tak 

ako sme ich uviedli.  

 Hlási sa pán poslanec Šindler.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som chce l 

v časti pre Bratislavskú vodárenskú spolo čnos ť upresni ť 

materiál, upresni ť údaje, ktoré sú v materiáloch, ktoré 
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obdržali poslanci. Tam v súvislosti s vyplácaním di vidend 

v tejto spolo čnosti, tam sú iné údaje, tak by som dal 

teraz presné znenie, aby to tu zaznelo tak ako to o dznelo 

jednak na dozornej rade, aj v čera na valnej hromade 

spolo čnosti. 

 

 Takže čistý zisk spolo čnosti Bratislavskej 

vodárenskej bol za minulý rok 1 322 614 €, prídel d o 

rezervného fondu mínus 132 561 €, prídel do sociáln eho 

fondu 50 000 €. Suma ktorá sa zobrala k rozdeleniu zisku z 

minulých období v celkovej sumy 3 023 465 € bola zo bratá 

vo výške 1 milión €, čiže zostáva na tomto konte 2 023 465 

€.  

 A celková dividenda akcionárom rozdelená z roku 20 11 

je 2 140 053 €. Z toho podiel Bratislavy, ktorý je 

percentuálne vo výške 59,29 % prináleží z tejto div idendy 

presná čiastka 1 268 837 €, ktoré obdrží mesto ako hlavný 

akcionár BVS. 

 

 Taktiež by som chcel da ť ešte jednu informáciu, ktorá 

tu nezaznela, že z konsolidovanej ú čtovnej závierky 

vyplýva, že v spolo čnosti v skupine BVS mali za minulý rok 

nasledovné hospodárske výsledky:       

 

 Bratislavskú vodárenskú som spomínal, tých 1 322  641 

€.   

 Zisk Bionergy bol nieko ľkokrát prekro čený vo výške 

892 987 €. 

 

 Strata Infraservices bola za minulý rok mínus 365 518 

€ oproti plánovanému zisku 33 100 €. 
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 A súhrnný hospodársky výsledok za skupinu BVS bol  

1 550 000 €.  

 Ďakujem, to by bolo všetko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie.  

 Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási? 

 Ke ďže tomu tak nie je, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 Pani predsední čka, budete uvádza ť hlasovanie 

poslancov; nech sa pá či.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Takže budeme hlasova ť o bode číslo 61,  o písomne 

predloženom návrhu uznesenia k tomuto bodu. 

 

 

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 61. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal, jeden nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 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 bode 62  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 ť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Schválili sme uznesenie k bodu 62. 

 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 k bodu 

číslo 63.  

 

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. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Pani predsední čka návrhovej komisie. 
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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 bode číslo 64  a 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 ť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Aj tu sme prijali platné uznesenie.  

 Bod číslo 65. 

 

 

BOD 65:  

Informácia o činnosti akciových spolo čností a spolo čností 

s ru čením obmedzeným s majoritnou ú časťou hlavného mesta 

SR Bratislavy za rok 2011, ktorých predsedami dozor ných 

rád sú poslanci 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 

 Máme tuná troch poslancov, ktorí sú predkladate ľmi 

materiálu. Možno netreba robi ť široké úvodné slovo, lebo 

sa to týka tých istých spolo čností o ktorých sme už viac-

menej hovorili. Čiže skôr prosím diskusia, ak by ste mali 
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otázky na kolegov, pretože je to o činnosti dozorných rád 

ale aj samotných spolo čností z poh ľadu dozornej rady. 

 Konštatujem, že nie je záujem sa prihlási ť v tomto 

bode.  

 Pani predsední čka 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 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal, dvaja 

nehlasovali.  

 Konštatujem, že aj tu sme prijali platné uznesenie .  

 Bod číslo 66. 

 

 

BOD 66:  

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Br ati-

slave (NS MHD) a v jej regióne . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    
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 Je to pravidelný materiál, ktorý máme predložený n a 

našom zasadnutí. Máme tu dvoch zodpovedných; pána h lavného 

dopravného inžiniera a pána generálneho riadite ľa akciovej 

spolo čnosti METRO.  

 

 Myslím, že ten materiál si nevyžaduje nejaké širok é 

úvodné slovo, pretože má pomerne silnú výpovednú ho dnotu v 

tom, že vás informuje o aktuálnom stave, kde sme sa  na 

základe rozhodnutia zastupite ľstva posunuli k spracovaniu 

projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred doko nčením 

na novú mostnú konštrukciu. Na tejto konštrukcii sa  

pracuje. Prešla pripomienkovaním aj za ú časti pani hlavnej 

architektky. A tá dokumentácia by mala by ť predložená tak, 

aby sme mohli spusti ť čím skôr tú zmenu stavby pred 

dokon čením teda príslušné konanie stavebné, ktoré k tomu 

je potrebné. A na základe toho potom pristúpime k v ýberu 

zhotovite ľa.  

 

 Výber zhotovite ľa by sme mali ma ť ukon čený v priebehu 

prvých mesiacov budúceho roku a na základe toho už potom 

pristúpime k realizácii stavby, pretože zatia ľ všetky 

odozvy, a máte tu aj informáciu o rokovaní d ňa 15. 6. na 

Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvo ja aj 

za ú časti spolo čnosti JASPERS, kde tento projekt bol 

podrobený kontrole. A bolo konštatované, že tie prá ce 

postupujú tak ako je potrebné; tie podrobností vyne chám 

pretože ich máte v materiáli. Čiže bude možné vlastne 

počíta ť s tým, že tento projekt budeme vedie ť financova ť z 

európskych fondov a budeme môc ť pristúpi ť na základe 

príslušných dokumentácií k realizácii diela.  

 To ľko k bodu 66 z nášho poh ľadu. 
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 Ak máte konkrétne otázky, pripomienky; nech sa pá či, 

otváram diskusiu.  

 Do tejto diskusie sa nikto neprihlásil. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Pani predsední čka, máte priestor. 

 

 

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 66. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Ďakujem obom pánom ktorí prišli aj ke ď nedostali 

priestor, ale zodpovedne po čkali na tento bod programu, 

najmä pán riadite ľ METRA. 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Všetci prítomní za, nikto proti, nikto sa nezdržal . 

 Prijali sme platné uznesenie k bodu 66. 

 Bod 67. 

 

 

BOD 67:  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tá informácia obsahuje novú skuto čnos ť z h ľadiska 

rokovania so spolo čnos ťou Henbury, ktoré sa uskuto čnilo 

21., t.j. minulý týžde ň, kde sme odovzdali investorovi 

nákres, ktorý máte priložený ako prílohu k tomuto 

materiálu. A kde sme ho informovali vlastne o možno m 

riešení tak, ako ho vidí Ministerstvo životného pro stredia 

s tým, že by tá hala, ktorá je tam ozna čená ako "dvojka", 

ak si pozriete ten nákres Výskumného ústavu vodného  

hospodárstva a vodné zdroje, ktoré sú ozna čené ako "tri a 

štyri" boli zachované, a všetky tie ostatné budovy,  resp. 

priestory by bolo možné využi ť pre realizáciu investi čného 

zámeru, ktorý by vlastne znamenal že by sme zachova li 

priestor PKO. To znamená pozemky pod PKO by sme zam enili 

za pozemky pod výskumným ústavom, ktoré sú tu vyšra fované, 

ktoré by sme ale predtým museli zameni ť so štátom. 

 

 V tejto chvíli mám prís ľub od spolo čnosti Henbury 

Development, že sa oficiálne k tomuto návrhu vyjadr í z 

pohľadu ekonomického a urbanisticko-architektonického. To 

znamená, že to posúdia ich urbanisti ako by ten pri estor 

mohol vyzera ť, či je možné využi ť to na realizáciu ich 

zámeru, pretože je to bližšie povedzme k mostu 

Lanfranconi, aj z h ľadiska zvukového, aj iného, proste to 

treba posúdi ť. Takže povedali, áno, berieme váš návrh, 

neodmietame, sme pripravení sa k nemu oficiálne vyj adri ť, 

ale potrebujeme na to čas. O tom hovorí ten predložený 

materiál. 

 Čiže v tejto chvíli nemám ešte odpove ď. 
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 Predpokladám, že v septembri už budeme schopní vám  

takúto odpove ď poskytnú ť. 

 To ľko úvodné slovo k bodu 67.  

 

 Nech sa pá či, ak sa chcete vyjadri ť, máte priestor.   

 Pani poslanky ňa, námestní čka Nagyová Džerengová, nech 

sa pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja som sa 

chcela iba spýta ť na to, aby sa nás potom nepýtala zima že 

čo sme robili v lete, v akom stave sú kotolne a tiet o 

záležitostí?  

 Pretože ak máme skuto čne záujem ochráni ť to PKO, ako 

sme deklarovali, k čomu smerujú aj tieto rokovania, bolo 

by zaujímavé vedie ť, čo bude v zime, aby tá budova už 

druhú zimu nechátrala? 

 A ďalej takisto plán, čo vlastne budeme s tým robi ť, 

keď budeme ma ť tie pozemky?    

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Na tú prvú otázku chcem odpoveda ť, že my máme za 

sebou obhliadku, ktorú robili naši zamestnanci a kt orí 

tvrdia, že suma, ktorú máme alokovanú v rozpo čte možno 

nebude sta či ť na to, aby sme zabezpe čili kotol ňu a najmä 

rozvody po tej časti spolo čenskej sály, pretože v 
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estrádnej sále máme vykurovanie zabezpe čené na normálnu 

plynovú kotol ňu s rozvodom vody.  

 

 A v druhej časti máme zabezpe čenú parnú kotol ňu, to 

znamená rozvod pary po celom objekte, čo má  zna čné 

straty, zna čnú neefektívnos ť a stabilita toho systému z 

hľadiska jeho vykurovania je taká, že kotolník ktorý tam 

kúril povedal, že už sa tam nechce nikdy vráti ť, pretože 

ten systém je náro čný z h ľadiska obsluhy. Čiže tam by sme     

mali zabezpe či ť novú kotol ňu. Ale náš odhad, ktorý zatia ľ 

máme hovorí, že tie peniaze sú nedostato čné. 

 

 Čiže budeme musie ť zváži ť spolo čne, a myslím si že to 

súvisí aj s výsledkom tých rokovaní, o ktorých tu 

informujeme, že to súvisí s výsledkom tých rokovaní  či 

investova ť peniaze a v akom rozsahu. Čiže my si 

uvedomujeme, že najlepšie sa tieto práce robia v le te, ale 

pravdepodobne budeme zvažova ť aj za vašej ú časti, ako sa 

tie veci vyvíjajú z h ľadiska rokovania a čo môžme 

očakáva ť. Proste zdá sa nám, že dáva ť peniaze do objektu 

bez toho aby sme vedeli čo bude ďalej, nie je úplne 

zodpovedné. Preto sme touto cestou zatia ľ nešli.  

 

 Ale, ak budete ma ť pocit že chcete, aby sme 

pripravili návrhy a pripravili veci na realizáciu, my to 

vieme cez leto pripravi ť a v septembri vám dáme konkrétne 

informácie, čo je možné urobi ť; alebo čo sme už urobili.  

 To ľko odpove ď pre pani námestní čku. 

 Pán poslanec Muránsky. 

 

Michal M u r á n s k y, poslanec MsZ: 
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 Chcel by som sa iba spýta ť, že v akom časovom 

horizonte by bolo možné naozaj sprevádzkova ť PKO? 

 Či je to otázka naozaj ďalších rokov alebo skôr 

mesiacov?  

 Proste že čo nám bráni, aby ďalšie kultúrne podujatie 

v tomto PKO by sme dneska uskuto čnili?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bráni nám v tom to, že máme tam objekty, resp. časti 

najmä sanitárnych objektov. To znamená umývarky a t eda 

priestory, kde je možné zriadi ť to, alebo kde sú zriadené 

toalety. Tie nie sú v takom stave, aby to bolo scho pné 

prevádzky. Čiže niektoré z nich by bolo treba opravi ť, 

budovu by bolo treba vy čisti ť, ale to nie je možno 

najvä čší problém. Najvä čší problém je tá kotol ňa. Tam ke ď 

budeme kona ť akcie a budeme ich kona ť do septembra, 

októbra, potom za čne zima, tak už máme problém.  

 

 Čiže my musíme pripravi ť ten objekt na zimu; v tom má 

pani námestní čka pravdu. Minulý rok sme to zabezpe čovali 

takým temperovaním v jednej časti budovy, nie v tej 

estrádnej sále, tam kde tá kotol ňa je možná. Ale v tej 

druhej časti bola zima a viete že za čiatkom roku tohto tá 

zima dosahovala mínus 20 stup ňov.  

 Čiže tam sme to všetko merali, mali sme to pod 

kontrolou, ale nie je dobré necha ť ten objekt takýmto 

spôsobom chátra ť. 

 Ešte pani námestní čka, nech sa pá či. 
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Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:        

 Ja som sa ešte chcela spýta ť; pod ľa toho tá budova 

"1" to je tá administratívna budova, tá pôjde dole,  hej? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O tej ministerstvo resp. výskumný ústav tvrdí, že v 

nej nemá také zariadenia, ktoré by sa nedali nahrad i ť.  

 V tej časti "2" je kanál vodný, je tam nádrž, ktorá 

je vybudovaná. Ktorú keby sme chceli premiest ňova ť tak by 

nás to stálo ve ľa, ve ľa pe ňazí, a nikto z tých troch 

subjektov nemá na to zdroje. 

 Čiže "1" bola taká, že o tej si vedia predstavi ť, že 

ju nepotrebujú. Že tam majú len tie modely a dovedú  tam 

vodu, ale vlastne žiadnym iným spôsobom tá budova n ie je 

výnimo čná.  

 Ešte raz pani námestní čka. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Mne sa pá či viac, priznám sa 

úprimne, než PKO zvonku. Ale ja by som chcela vedie ť návrh 

hlavnej architektky, či videla tento návrh a čo na ňho 

hovorí? Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pani hlavná architektka bola oslovená. Predpokladá m, 

že zareaguje.  

 Nech sa pá či, pani hlavná architektka, dávam vám 

slovo.  

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Tento návrh považujem len za plošné vymedzenie, že  

konkrétne vlastne že čo, čo sa zachováva, čo nie, to 

musíme prejs ť, to musí by ť obhliadka. Lebo ja, ke ď som tam 

ja bola minulý rok, tak vlastne v tých priestoroch nebolo 

všetko funk čné. Takže to treba, myslím že v detaile, že čo 

naozaj sa potrebuje pre prevádzku zachova ť toho 

laboratória, o ktorom teda hovoríme; predpokladám.   

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Áno, hovoríme o laboratóriu. Ak dovolíte, ja by so m 

povedal, že bola to pani hlavná architektka, ktorá nás 

priviedla na myšlienku, že by sme sa snažili tie po zemky 

zameni ť práve týmto smerom s tým, že nejaké architek-

tonické a urbanistické zhodnotenie bude možné vtedy , ke ď 

od investora dostaneme aspo ň základnú ideu ako si to 

predstavuje.  

 

 Myšlienka obostava ť tú halu má svoje úskalie, ale má 

aj svoje pozitíva. Ja predpokladám, že sa to dá uro bi ť. 

Samozrejme, že to stojí financie, a to bude investo r 

zvažova ť, ke ď bude rieši ť tú odpove ď na našu otázku. 
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 Chcem poveda ť, že investor nám odkázal, že on si tiež 

predstavuje že potom my zrekonštruujeme objekt PKO.  Že 

nečaká, že v tom nábreží kde máme nový RIVER PARK, aký  je, 

taký je, ale nový je minimálne v tej nábrežnej časti, tam 

ho dokáže vníma ť každý návštevník.  

 

 Potom je časť, ktorá bude zrekonštruovaná v tej časti 

nábrežia, lebo k tomu sa investor zaviazal, ke ď kúpil 

pozemky od mesta. Ale v časti od nábrežia smerom ku PKO, k 

našej budove, také námesti čko, nazvime ho, kde sa 

parkovalo, ale v budúcnosti tam možno bude nie čo iné; a 

samotná budova PKO si budú vyžadova ť isté zásahy. Čiže 

investor nám povedal: A čo vy urobíte pre to, aby ste to 

dostali do normálneho stavu?  

 Nielen z vnútra, na to sa pýtal aj pán Muránsky, a le 

aj zvonku.   

 

 Viete že bola na to taká sú ťaž architektonická, skôr 

študentská, rôzne nápady čo všetko by sa dalo robi ť. 

Vyzeralo to ve ľmi zaujímavo.  

 Ale bude to o tom, že akým spôsobom to dokážeme my  

ako mesto zaplati ť.  

 Takže máme predstavu, ke ď sa nám podarí tento objekt 

zachova ť. Samozrejme, budeme h ľadať cestu ako ho 

skultúrni ť. Lebo ak by ďalej, v tej ďalšej časti nábrežia 

nasledovala znovu nová výstavba, tak aby ten charak ter tam 

trošku vyzeral.  

 Iste to nikdy nebude nové, to nevieme z PKO urobi ť, 

ani nechceme, pretože je to budova ktorá má svoj ch arakter 

a má nejaký svoj historický odkaz. Ale ur čite by sme s tým 

minimálne verejným priestorom nie čo robili. A toto budeme 
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musie ť potom vlastne predloži ť a nájs ť na to spôsob 

realizácie.  

  

 Vidím, že touto otázkou sme vyprovokovali ďalších 

re čníkov.  

 Pán poslanec Kolek, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som len nadviazal čo 

pani námestní čka sa na vás obrátila s otázkou, že teda 

akým spôsobom sa predpokladá to využitie? 

 Čiže moja konkrétna otázka je: Je vôbec predpoklad, 

že tento rok sa sprevádzkujú priestory PKO alebo sm e 

upustili teda vo veci nie čo kona ť?  

 Lebo naozaj, šiesty mesiac je na konci, dva mesiac e 

budeme ako poslanci mimo, predpokladám, a september  nám 

jednozna čne povie, že už je neskoro. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ke ď môžem stru čne odpoveda ť poviem to tak, že my sme 

v súdnom spore. Sme v súdnom spore o prístup do bud ovy, o 

prejazd cez pozemok, ktorý nám nepatrí, čiže my máme 

problém robi ť tam nejaké akcie a nie čo sprevádzkova ť. To 

je realita d ňa. 

 Ak by sme uzavreli dohodu, že sa prestaneme súdi ť, že 

si vyjdeme navzájom v ústrety, že si zameníme pozem ky, 

vtedy tá situácia vyzerá inak.  
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 My budeme tie návrhy pripravova ť tak, aby ste v 

septembri mohli poveda ť, áno, napriek tomu že ešte nevieme 

chceme urobi ť to a to, alebo po čkáme na rozhodnutie, 

povedzme na tú dohodu, o ktorej si myslím, na zákla de toho 

tak ako to vidím, že je možné ju dosiahnu ť. Či ju 

dosiahneme to záleží aj na druhej strane, čiže za ňu 

nemôžem hovori ť, pretože sa má vyjadri ť v priebehu leta.  

 Ešte raz pani hlavná architektka; nech sa pá či.    

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka:  

 Ja som len chcela doplni ť, že vlastne ten pozemok na 

výmenu teraz ako tie výmery, som sa s nimi zoznámil a, tak 

je vä čší. Takže, a tá budova Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva ona má na streche vodnú nádrž, ktorá 

nefunguje. Samotný vodný zdroj je pri nej, takže je  to, 

podľa mňa, nedá sa teraz 1 : 1 poveda ť, čo sa z toho 

zachová, čo nie, je to ve ľmi detailné v spolupráci s 

investorom, ktorú si teda ja v budúcnosti na tomto území 

predstavujem. A čo sa týka aj rekonštrukcie, resp. 

prístupu, samozrejme k rekonštrukcii budovy PKO a j ej 

predpolia, pretože práve táto budova, ak ju takto c hceme 

vcelku zachráni ť, tak by bola pojitkom RIVER PARK I a 

REVER PARK II a nemôže proste ten verejný priestor osta ť 

tak ako je. 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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 Toto bolo posledné vystúpenie v rámci bodu 67. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 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 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 číslo 67. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Bod číslo 68. 

 

 

 

BOD 68:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán kontrolór, nech sa pá či, uve ďte správu. 
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Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené dámy a  

páni, ve ľmi stru čne. Kontrola pozostáva vlastne z dvoch 

uskuto čnených kontrol. V rámci prvej kontroly bol 

kontrolovaný grantový systém, ktorý je kontrolovaný  

každoro čne. Musím poveda ť, že o čakáva ť plné odstránenie 

tých drobných nedostatkov nie je možné z toho dôvod u, že 

najprv tým subjektom, ktorým tie granty pride ľujeme dávame 

peniaze a potom z nich dosta ť úplne dokonalé dokumenty je 

pri sú časnom VZN prakticky nemožné. Preto teoreticky 

pripadá do úvahy aktualizácia VZN, ktorá je opatren ím k 

prvej časti správy. 

 

 Druhá časť správy pojednávala o repre, skrátenie 

povedané. Napríklad bod číslo 3 v opatreniach, ktoré boli 

prijaté a dostato čne vystihujú podstatu vecí, už je 

splnené, hoci bolo splatné ku koncu septembra. Je t o 

povedzme k ľúčové opatrenie z tých, ktoré tam boli 

navrhované.  

 To ľko na úvod. 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.  

 Nikto sa do nej neprihlásil, dám priestor pre 

návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, nech sa pá či; návrhová komisia má 

slovo. Návrhová komisia. Pani Ondrišová sa teraz za budla. 
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Pani predsední čka, máte slovo. Nepo čuje ma. Je to krásne. 

Toto dokážu iba ženy. Toto dokážu iba ženy, je to 

neuverite ľné, neuverite ľné.  

 Pani poslanky ňa Ondrišová, ako predsední čka návrhovej 

komisie má slovo. Nech sa vám pá či sme v bode 68. 

 

 

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 číslo 68.  

To bola poklona, ak ste si to uvedomili, čo som povedal. 

My to proste nedokážeme.  

 Nech sa pá či, bod 68 hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie. 

 Bod číslo 69. 

 

 

BOD 69:  

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útva ru na 

II. polrok 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 pán kontrolór, ak chcete uvies ť 

materiál, máte priestor. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem pekne, pán primátor, tiež ve ľmi krátko.  

 V rámci kontrol sú dve komplexné kontroly našich 

príspevkových organizácií, lebo čas nás tla čí aby teda 

došlo na každú. A jedna z tých kontrol, oblas ť cestného 

hospodárstva, ani si nikto nepamätá, či vôbec niekedy 

kontrolovaná bola.  

 Ďalšie tri kontroly sú také zbežnejšie, budú sa 

kontrolova ť plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol. 

Ďakujem.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pani 

námestní čka. Nech sa pá či, pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Vážené kolegyne, kolegovia, ako poslanky ňu Bratislav-

ského samosprávneho kraja ma oslovil kontrolór Brat islav-

ského samosprávneho kraja, ktorý má naplánovanú prá ve od 
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1. 7. kontrolu nakladania s prostriedkami rozpo čtu 

Bratislavského samosprávneho kraja v Bratislavskej 

integrovanej doprave, akciová spolo čnos ť, že či by nemohli 

v sú činnosti s našim kontrolórom, ktorý by zase 

kontroloval naše finan čné prostriedky z rozpo čtu, ktoré 

vkladáme do Bratislavskej integrovanej dopravy, či by 

nemohol spolu s ním vykona ť kontrolu? 

 

 Takže ja si dovo ľujem navrhnú ť vám, aby sme doplnili 

do plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra bod, 

ktorý by sa nazýval: Kontrola dodržiavania hospodár nosti, 

efektívnosti, ú činnosti a ú čelnosti pri nakladaní s 

finan čnými prostriedkami mestského rozpo čtu v organizácii 

BID, a.s., teda Bratislavská integrovaná doprava, a kciová 

spolo čnos ť. A termín: od 1. 7. 2012. 

 

 Zárove ň dávam návrh pánu kontrolórovi, aby on sám 

ur čil, ktorý bod z tej svojej plánovanej kontroly by 

navrhol v podstate presunú ť na ďalšie kontrolované 

obdobie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík je ďalší prihlásený.   

 

 

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

 Ja len chcem poveda ť, že mi tam vadí to slovo 

"rámcový", pretože v zákone o obecnom zriadení sa t o 

nehovorí. Tam sa hovorí len, že kontrolór predkladá  plán 
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kontrolnej činnosti. Čiže ja by som navrhoval, vypusti ť to 

slovo že "rámcový". 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán kontrolór, asi by ste sa mali vyjadri ť aj k 

návrhu pani poslankyne, alebo pani námestní čky 

Kimerlingovej a potom aj k tej poznámke pána poslan ca 

Šovčíka. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Áno. Ďakujem pekne. K pánovi Šov číkovi, ak dovolíte, 

autoremedúrou že by som to teda odtia ľ odstránil a bude to 

tým pádom zo zverejnených dokumentov vypustené.  

 K návrhu pani viceprimátorky Kimerlingovej, v 

podstate my sme plánovali nejaký transfer okolo 150  000 €. 

Myslím si, v závere čnom ú čte bolo písané na BID, nebol 

vy čerpaný. Bol vy čerpaný zhruba na jednu polovicu. V 

zásade nemáme problém skontrolova ť toto čerpanie. Je to 

spolo čná teda firma VÚC a naša s tým, že peniaze ktoré ta m 

dávame, sú to transferované peniaze, majú charakter  

grantu. Kontrolova ť môžeme, a v takom prípade by som 

zrejme tým pádom aj ke ď časove to má by ť hne ď prvé, tak by 

som vypustil jedni čku, to je MUOP, to je taká trošku 

menšia kontrola, povedzme, a nahradili by sme to to uto 

kontrolou.   

 

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 Tvrdá, faktická. 

 

 

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

 Ja sa naopak chcem spýta ť, či by ste nezvládli týchto 

6 a ešte tú čo navrhla pani námestní čka? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to na vás, ako poslancoch.  

 Pán kontrolór, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y,  mestský kontrolór: 

 Rád na to odpoviem. Preto som teda uviedol, že aké  

kontroly tam sú.  

 Sú to príspevkové organizácie, ktoré neboli 

kontrolované, je to komplexná kontrola. To je mesa čná 

záležitos ť. Proste ako; 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Takže prosím, musíme tú procedúru zvládnu ť, aby sme 

rozhodli prípadne aj o tom, či tam zostane jedni čka alebo 

nie.  

 Čiže pán kontrolór povedal, že si vie predstavi ť, že 

by jednotka tam nebola.  

 Pán poslanec Šov čík má slovo. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Tak ja si myslím, že v tomto prípade je to na dobr ej 

vôli pána mestského kontrolóra, pretože naozaj záko n o 

obecnom zriadení hovorí, že kontrolór predkladá plá n 

kontrolnej činnosti. Vôbec tam nie je napísané, že čo s 

tým má mestské zastupite ľstvo, teda obecné zastupite ľstvo 

urobi ť, že či ho schva ľuje, berie na vedomie, že či ho 

môže rozširova ť, skracova ť. Je to taká trošku legislatívna 

nedokonalos ť toho zákona o obecnom zriadení. Čiže skôr si 

myslím, že je to na jeho uvážení, ako na našom rozh odnutí. 

 

 

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

 Ja by som povedal, že je to aj na zastupite ľstve, 

pretože kontrolór je volený zastupite ľstvom, istým 

spôsobom mu skladá ú čty, predkladá správy. Je tu ten vz ťah 

taký, že vy môžte tiež da ť podnety a kontrolór vždy na ne 

reaguje alebo vä čšinou reaguje takým spôsobom, že áno, 

snaží sa to zapracova ť. Pamätáte sa na návrh pani 

poslankyne Farkašovskej, ktorý riešil jednu ZUŠ a b olo to 

vykonané po vzájomnej sú činnosti poslanci a kontrolór. 

Čiže možno sa tu nemusíme hra ť formálne na to, ale naozaj 

ten plán dotvori ť, ale ma ť rozhodnuté že takto to je, aby 

sme sa potom vedeli pozrie ť na to spätne, či sme plán 

splnili a v akom rozsahu.  

 Pán kontrolór, dám vám ešte slovo, aby sme to neja kým 

spôsobom uzavreli.  

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór:   

 Áno. Ďakujem pekne.  
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 Myslím si, že pán poslanec Šov čík povedal presne 

citáciu zákona. Ale ja ešte napriek tomu dovysvetlí m:  

 V prvom polroku sme vykonali dve kontroly na zákla de 

podnetu Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré tiež boli 

súčinnos ťou. V ďaka tomu sme v miernom sklze s kontrolou 

súkromných umeleckých škôl a cirkevných umeleckých škôl, 

čo je tiež teda kontrola ktorú málokde na Slovensku sa 

pokúsil niekto skontrolova ť. V sú časnosti nám ešte 

dobiehajú. 

 

 Naozaj nevidím nejaký priestor, plus jedného 

pracovníka máme tretí mesiac práceneschopného. Popr osil by 

som teda o pochopenie, že dôjde v prípade, teda z m ojej 

strany akceptujem návrh pani Kimerlingovej o požiad avku 

VÚC ale s tým, že to vymeníme za MUOP. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Toto je jasné slovo, takto budeme o pláne 

hlasova ť. To znamená, nebudeme osobitne rieši ť návrh pani 

námestní čky. Pán kontrolór ho akceptoval a navrhuje ho 

vymeni ť za bod 1. A prosím, v tomto znení, aby sme 

rokovali o pláne.     

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Dávam slovo návrhovej komisii.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Čiže budeme hlasova ť o doplnení textu.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Nie? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Doplnený text už bol. Autoremedúrou pán kontrolór 

akceptoval, vymenil ho za bod 1. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Dobre. Tak o písomne predloženom návrhu uznesenia - 

schva ľuje rámcový plán kontrolnej činnosti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To sloví čko "rámcový" odtia ľ vypúš ťame, pani predsed-

ní čka, lebo sme prijali návrh pána poslanca Šov číka, že sa 

zmení názov materiálu. Čiže to bude "Návrh plánu 

kontrolnej činnosti". Slovo "rámcový" vypustíme. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

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

 Čiže "Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra". 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, o takomto uznesení ideme hlasova ť v znení, 

ktoré ste tu po čuli. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Môžem po čas hlasovania mrknú ť na predsedov klubov, 

ako vidia prestávku. Krátku prestávku by sme si moh li da ť. 

Čiže krátku prestávku dáme teraz po tomto hlasovaní a 

potom pôjdeme na tie majetkové body, ktoré tú máme pred 

sebou.   

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Ideme, prosím, na prestávku.  

 Je 17,33 h, čiže dokedy, predsedovia klubov? 

 O trištvrte budeme pokra čova ť? O štyridsa ťpäť.  

 Štyridsa ťpäť pokra čujeme.  

 No dobre. Takže je prestávka, prosím o štyridsa ťpäť 

začneme postupne zvoni ť. 

 O pä ťdesiat vás o čakávam v sále. 

 

 (Prestávka od 17.34 h do 17.45 h. Po nej: 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Prosila by som pani riadite ľku Viš ňovskú aby sa 

dostavila, pretože by sme už mohli za čať rokova ť.  
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 Pán primátor má teraz nejaký program mimo úradu a 

poveril ma, aby som zopár bodov prebrala za ňho, pretože 

teda musí nie čo vybavi ť a potom sa vráti. 

 

 Takže prosila by som ale pani riadite ľku Viš ňovskú, 

aby ako predkladate ľ pri tých nasledujúcich bodoch bola 

prítomná.  

 A poslanci, samozrejme, dúfam, že už dokon čili 

kuloárne rozhovory a prídu sem. (gong) 

 

 Vážené panie poslankyne a poslanci, dostavte sa do  

rokovacej sály, pokra čujeme v rokovaní.  

 

 Vážení kolegovia, pokra čujeme v rokovaní; sme na bode 

číslo 70. 

 

 

BOD 70:  

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na  

prenájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky , Saune 

Delfín a Zimnom štadióne Harmincova na sezónu 2012/ 2013.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prosím o krátke úvodné slovo pani riadite ľku; nech sa 

páči. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne.  
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 V predloženom materiáli predkladáme podmienky 

zverejnenia zámeru za ú čelom prenájmu nebytových 

priestorov na sezónu 2012 a 2013 za navrhované ceny  

špecifikované v ponukovom konaní. Finan čná komisia 

podporila predložený návrh.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Hlási sa niekto do diskusie?  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. Kon čím diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh 

uznesenia.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Prezentujme sa a hlasujme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných dvadsa ťdevä ť.  

 Za bolo dvadsa ťsedem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

dvaja nehlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Pokra čujeme bodom číslo 71. 
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BOD 71:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Harm incova 

3 v Bratislave, k. ú. Dúbravka.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Krátke úvodné slovo, pani riadite ľka.   

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Jedná sa o nájom 14,90 m2 na dobu neur čitú 

za ú čelom zriadenia kancelárie. Finan čná komisia podporila 

predložený materiál. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Hlási sa niekto do diskusie?  

 Nikto nie je prihlásený, kon čím diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uzneseni a. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia. 
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá  

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Prezentujte sa a hlasujeme.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 72. 

 

 

BOD 72:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov v Saune Rosni čka, ul. M. 

Schneidera Trnavského 2/C v Bratislave, k. ú. Dúbra vka.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Pani riadite ľka, nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ide o prenájom 6,04 m2 na dobu neur čitú, za ú čelom 

prevádzkovania masážnych služieb. Finan čná komisia predlo-

žený materiál podporila. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem.  
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 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu; nech  sa 

páči. 

 

 

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. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za bolo tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 73. 

 

 

BOD 73:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom pozemku, nebytových priestorov na prízemí a s uteréne 

v objekte na Svätoplukovej ul. č. 3 v Bratislave, k. ú. 

Nivy. Objekty a pozemok sú zverené do správy organi zácií 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.  
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá 

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Krátke úvodné slovo, nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Jedná sa o nájom pozemku vo výmere 37 m2 a 

nebytových priestorov reštaurácie za ú čelom prevádzkovania 

reštaurácie s letnou terasou za ceny uvedené v súla de s 

rozhodnutím pána primátora. Finan čná komisia uvedený 

materiál podporila.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu.  

 Nikto sa nehlási do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o 

uvedenie návrhu uznesenia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Hlasujeme o písomne predloženom návrhu uznesenia.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prezentujme sa a hlasujeme.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Prítomných tridsa ť. 

 Za bolo tridsa ť, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďalší bod nasleduje 74. 

 

 

BOD 74:  

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

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

verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže .  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Krátke úvodné slovo má pani riadite ľka. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Jedná sa o predaj 251 m2 formou verejnej 

obchodnej sú ťaže. Výber ví ťaza bude elektronickou aukciou, 

pri čom minimálna cena je 56 977 € v súlade so znaleckým  

posudkom. Máme kladné stanovisko pána starostu, aj finan č-

nej komisie. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 
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 Nikto sa nehlási do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu a prosím 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. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za bolo tridsa ť, nikto proti, jeden sa zdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 75. 

 

 

BOD 75:  

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, 

nebytového priestoru č. 906 na prízemí, vo výmere 151,19 

m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, súp. 

č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej  

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Krátke úvodné slovo prosím. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Uvedeným materiálom ide o predaj 

nebytového priestoru na Panskej ulici, pri čom ide o 

vygenerovanie sumy v elektronickej aukcii, pretože tam 

máme žiados ť nájomcov, ktorí sa nachádzajú v týchto 

nebytových priestoroch. Tým majú zabezpe čené alebo teda 

oni majú zákonné predkupné právo. Toto zákonné pred kupné 

právo v žiadnom prípade nechceme obís ť, chceme v tejto 

elektronickej sú ťaži iba vygenerova ť sumu za ktorú by sme 

tieto nebytové priestory predali. Takúto sumu ponúk neme 

tomu, ktorý má predkupné právo v zmysle príslušných  

zákonov.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 K tomuto objektu by som položila otázku, pre čo to 

teraz riešime formou obchodnej verejnej sú ťaže, ke ď tam 

nájomca má nájom až do roku 2017 a deklaruje že na ďalej 

tam chce pôsobi ť a všetci to poznáme ako predaj ňu, ktorá 

predáva naozaj kvalitné slovenské výrobky. A vieme,  že na 

podporu cestovného ruchu potrebujeme takéto predajn e. 

Totižto to nie je predaj ňa ktorá by bola na Panskej, ale 

ona má predajné priestory smerom na hlavné námestie .  

 

 Takže pre m ňa je to také dos ť nepochopite ľné, že 

chceme predáva ť obchodnou verejnou sú ťažou, ke ď v podstate 

máme tam nájomcu zabezpe čeného až do roku 2017.  

 Ďakujem. 
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 Do diskusie mám prihlásenú pani Jégh, pani 

Dyttertová, a to je vlastne k môjmu vystúpeniu ako 

faktické poznámky. 

 Takže pani Izabella Jégh, nech sa pá či. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som sa chcela opýta ť predkladate ľky, že 

obchodná verejná sú ťaž v návrhu uznesenia, bod 2, bude 

vyhlásená v termíne do 18. 6. Dneska o tom rokujeme , už to 

je vyhlásené, alebo je to preklep? Ďakujem.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ahá, máme tam takýto problém terminologický, 

dátumový. Takže ešte pani Dyttertová a potom pani 

riadite ľka vysvetlí. 

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne. Ja som chcela ešte doplni ť že, aj 

súčasne sa opýta ť pani riadite ľky. Viem o tom, že pani 

nájomní čka nieko ľko žiadosti podala na mesto, kde mala 

záujem aj odkúpi ť priestory a nebolo jej, naposledy v roku 

2010, a nebolo jej ani odpovedané.  

 Ve ľkým prekvapením je aj pre m ňa, pre čo to tu dnes 

je, ke ď nájomná zmluva riadne platí do roku 2017.  

 Tieto priestory sa ozaj nachádzajú v historickom 

centre mesta kde majú ve ľký úspech. Reprezentujú aj našu 

kultúru a históriu.  
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 A nevidím vôbec vhodné ani férové, vo či nájomní čke 

takýmto spôsobom postupova ť. 

 

 Chcela by som vedie ť o odpovedi magistrátu na žiados ť 

pani námestní čky, ktorú predložila pod ľa zákona 182 a má 

na to právo. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Ďakujem pekne. 

 Pani riadite ľka, prosím vás, vyjadríte sa k tým 

dátumom, ktoré tam nesedia; tie ktoré tam sú uveden é, už 

sú vlastne prešle, prolongované.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Ja sa vyjadrím k viacerým otázkam, ktoré tu  

padli.  

 Jednak k tomu dátumu; za ten preklep sa 

ospravedl ňujeme ale ak si pamätáte, tento materiál bol 

predkladaný v mestskom zastupite ľstve, ak sa nemýlim, v 

máji, a nejakým spôsobom sme na to opomenuli. Bol t en 

materiál stiahnutý, takže samozrejme to v tomto uzn esení 

teraz opravíme, aby tie dátumy boli korektné. 

 

 Čo sa týka tej žiadosti prenajímate ľky, máme žiadosti 

aj ostatných, ktorí majú; vlastníkov bytov a nebyto vých 

priestorov v tomto dome, ktorí nás takisto požiadal i o 

odkúpenie. Ja tu nespochyb ňujem právo žiadneho z nich, či 

nájomné alebo predkupné právo.  
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 Práve naopak, ja hovorím, že toto predkupné právo 

musíme zachova ť. V opa čnom prípade kúpnopredajná zmluva v 

prípade, že by sme toto predkupné právo porušili a 

nepredali by sme to teda tomu nájomcovi, ktorý nás o to 

požiadal, v prípade že by akceptoval cenu, ktorá bo la 

vygenerovaná v tejto verejnej obchodnej sú ťaži, by bolo 

porušením zákona. Takže by bola de facto aj de iure  

neplatná. 

 

 Práve naopak, tento materiál ke ď sme predložili do 

finan čnej komisie, ako aj do mestskej rady, získal 

podporu, pretože ako ve ľmi dobre viete, snažíme sa pre 

mesto získa ť čo najviac finan čných prostriedkov. A toto je 

taká prvá lastovi čka, ktorou by sme chceli pokra čova ť 

potom aj v budúcnosti, predáva ť naše nehnute ľností pri 

vygenerovaní ich cien vo verejnej obchodnej sú ťaži. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 V diskusii nasleduje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne. Trošku ma to celé splietlo. Tak prvá 

otázka, pretože som tu druhé volebné obdobie ma nap adá, 

ktorá smeruje možno k starším poslancom. A ke ďže schôdzu 

vedie pani námestní čka, tak aj k nej: Pre čo sa doteraz 

vždy predávalo pod ľa súdnoznaleckého posudku a všetci, 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

591  

ktorí sme žiadali sú ťaže a skoro v každom, čas od času sa 

to stalo, ke ď sa nikdy sú ťaže nerobili a prvý raz vidíme 

takýto prípad.   

 

 Vždy sa predávalo tomu kto tam mal nájom, aj teraz  sa 

predáva pod ľa osobitného zrete ľa, tak skúste nám to 

vysvetli ť ako to bolo v minulosti?  

 To boli samé protekcie, alebo nikoho nenapadlo uro bi ť 

súťaž?  

 A pani riadite ľka prišla s takou novotou, ktorá teraz 

ide vygenerova ť cenu?  

 Alebo ona je nejaká neštandardná?  

 Vidím, že aj viacerí sú prekvapení?  

 Tak o čo išlo? Nerozhadzoval sa majetok mesta lárom 

fárom?  

 

 A druhá otázka je, pre čo sa neuplat ňuje osobitný 

zrete ľ a nepredáva sa takýmto spôsobom v tomto prípade? 

 Však aj tá nájomní čka priestorov si požiadala o 

odkúpenie; na ňu neplatí osobitný zrete ľ a na iných platí 

osobitný zrete ľ? 

 Pre čo v iných prípadoch, aj vy, pani riadite ľka, ste 

dosia ľ nenavrhli takéto, ako ste to nazvali, generovanie 

ceny? 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Nie, nie, teraz ešte nie. 

 Na pána Budaja reaguje pán poslanec Dinuš, a potom  

pani poslanky ňa Dyttertová s faktickými poznámkami. 
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Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ:  

 Pán Budaj, ja vám ve ľmi pekne ďakujem, pretože ja som 

sa presne tieto otázky chcel spýta ť. A hlavne v kontexte 

včera spomínanej SCHELL, kde sme dokonca zistili, že tam 

ani nájomné nie je uhradené a tiež ideme osobitným,  alebo 

bol návrh na priamy predaj, a tuná zrazu ideme gene rova ť 

cenu vo či niekomu kto sa chová štandardne vo či mestu, a 

chce si to naozaj odkúpi ť. Ja len to ľko. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem. 

 Pokra čuje pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

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

 Ja by som len chcela takú praktickú poznámku, že j e 

tu prítomná pani nájomní čka, ktorá by možno mohla objasni ť 

veci, aby sme nemuseli okolo toho príliš dlho hovor i ť a 

potom reagovali na ňu. Takže možno že by mohla dosta ť 

slovo ešte. Ďakujem. Pred nami. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Áno. S faktickou ďalej nasleduje pán poslanec Fiala. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja teda nemám istotu, že či správne odpoviem 

pánovi poslancovi Budajovi, ale je možné aj také ri ešenie 
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na tú jeho otázku, že v tom objekte je silný hrá č, ktorý  

dokáže zaplati ť aj pomerne vysokú sumu, ktorú potom 

vygenerovaním tejto sú ťaže nie každý môže, alebo nie možno 

ten prvý ktorý je v poradí dokáže zaplati ť a tento silný 

hrá č už potom dokáže. A tá, ktorá je v prvom rade teraz , 

sa vlastne dostane na slepú ko ľaj. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Na pána Budaja chce ešte reagova ť pán poslanec Len č. 

A pán Budaj dostane potom možnos ť reagova ť na všetky 

faktické na svoju adresu. Dobré? 

 Takže pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pani námestní čka. Pán Budaj, ak si 

pamätáte, tak my ako poslanci KDH sme dos ť vehementne 

oponovali všeobecné záväzné nariadenie, ktoré zakla dalo 

ten titul možnosti odkúpenia pre nájomníkov.  

 A viackrát sme navrhovali presne tento postup, kto rý 

teraz magistrát používa, aby sa urobila verejná sú ťaž, 

vygenerovala sa cena, potom sa to ponúklo tomu čo má 

predkupné právo. A ke ď to nereflektuje, tak ten ktorý 

navrhol tú najvyššiu cenu. Ďakujem. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Pán poslanec Budaj reaguje na faktické poznámky. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem páni kolegovia, aj pánu Dinušovi za podobnú 

otázku.  

 Nikto mi neodpovedal na položené otázky, neurazte sa.  

 A pokia ľ ide o iniciatívy, pán Len č, o ktorých 

hovoríte, rád by som si ob čerstvil pamä ť, keby ste mi 

potom ukázali, kedy ste to navrhovali. Ja som len v idel 

samé priame predaje, ktoré išli vtedy bez krytia 

osobitného zrete ľa.  

 

 A ke ď sa prijal zákon osobitného zrete ľa, tak sa 

začalo postupova ť vlastne obchádzaním zákona. Čiže my tu 

nemáme súťaže, my tu máme len osobitné zretele. Zrátajte 

si, že odkedy ten zákon platí, že ko ľko sme vôbec prijali 

súťaží. Nikomu sa nechce ís ť do sú ťaže. Akosi si zariadi 

nájom a potom si cez ten nájom získa nehnute ľnos ť bez 

súťaže. Za to si aj všetci zvykli z mesta na také nízk e 

ceny, že ke ď sa nejaká sú ťaž vyhlási, tak tu nemáme 

respondentov, lebo respondenti sú s oh ľadom mesta zvyknutí 

na partiový výpredaj a nie na slušné ceny. (gong.) 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Takže pani Dyttertová navrhla, aby pani Slezáková 

vystúpila. Mám ju tu prihlásenú ako ob čianku do diskusie.  

 Prosím vás, keby ste prejavili svoju vô ľu, či môže 

vystúpi ť ako ob čianka pani Slezáková Jana za predaj ňu Folk 

Folk.  
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 Kto je za to, prosím, zdvihnite ruku. 

 (Hlasovanie.) 

 Je to zjavná vä čšina. Ďakujem pekne. 

 Pani Slezáková Jana, dostávate 3 minúty na to, aby  

ste nám prezentovali svoj názor; nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Jana  S l e z á k o v á, predaj ňa Folk Folk: 

 Ďakujem. Vážené panie námestní čky, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, všetky tie otázky, ktoré  ste tu 

položili, vám viem ako konate ľka obchodnej spolo čnosti 

Folk Folk zodpoveda ť. Áno, sú za tým silní hrá či. Odkedy 

sme v priestoroch, a je to 20 rokov, sa pokúšajú zl omi ť ma 

v tom, že priestory im prenechám. Bolo to v roku 98 , ke ď 

tu primátoroval ešte pán Kresánek a pracovníci magi strátu 

nás prišli protiprávne vys ťahova ť. Nevzdala som sa. 

 

 V roku 2005, ke ď sa všetky priestory v dome 

schva ľovali, dostala som aj ja ponuku, že ich môžem kúpi ť 

len vtedy, ke ď im podpíšem, že im priestory za odplatu 

predám. Ja som povedala že nie, tie priestory nie s ú moje, 

ja s nimi nebudem obchodova ť, ani kšeftova ť, ja chcem 

priestory prevádzkova ť. 

 

 Ešte predtým ako zastupite ľstvo zasadlo som vedela, 

že ja priestory nekúpim. Aj tento postup, ktorý sa deje, 

sa nedeje normálnym spôsobom. Žiados ť máme ve ľmi dávno, 

magistrát s nami nekomunikoval. Zrazu len v apríli prišiel 

znalec a teda chcel premeriava ť priestory. Odvtedy som 

bola v pozornosti a sledovala som čo sa deje.  
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 Áno, sú za tým silní hrá či. Ale ja si myslím, že vo 

vašom záujme by malo by ť to, že tak ako som v roku 98 

urobila petíciu a nazbierala nesmierne množstvo pod pisov, 

vašich voli čov, ob čanov Bratislavy, že sú za zachovanie 

predajne, nerobí mi to problém urobi ť aj dnes.  

 

 A ten postup, ktorý pani riadite ľka povedala že je 

prvá lastovi čka, je protizákonný. Ja som aj právni čka a 

advokátka, nemôžete zlu čova ť obchodnú verejnú sú ťaž pri 

predaji, kde zákon hovorí o tom, že prednostne a za  

podmienok ur čených týmto zákonom má priestory kúpi ť 

nájomca. Neviem, pre čo by prvá lastovi čka mala by ť pri tom 

sortimente, ktorý ja robím, že dávam prácu minimáln e 200 - 

250 ľuďom  zo všetkých kútov Slovenska, to sú slovenské 

výrobky, na ktoré ja som ve ľmi hrdá, ktoré obdivujú 

turisti. Bu ďme radi že ich máme. Takéto aktivity ako robím 

ja podporujme, vy poslanci, aj magistrát, pretože i ch 

potrebujeme, aby sme sa prezentovali v peknom svetl e. 

Ďakujem za slovo.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ    

 Ďakujem pekne. 

 Do diskusie ešte raz prihlásená pani Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Myslím si, že k týmto slovám netreba 

čo dodáva ť. Je v našom záujme, aby tá prekrásna predaj ňa 
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tam zotrvala zvláš ť ke ď nájomky ňa je tam 20 rokov a nie sú 

s tým absolútne žiadne problémy. Dávam, a sme hrdí na to, 

že turisti ju často navštevujú, fotia sa tam radi a 

poznajú našu históriu a kultúru. Dávam návrh na zme nu 

uznesenia, návrh na nové znenie uznesenia, a to v t omto 

znení: 

 Mestské zastupite ľstvo schva ľuje priamy predaj 

terajšiemu nájomcovi Folk Folk, s.r.o., pod ľa zákona č. 

182 z roku 93 Zbierky zákonov za súdnoznaleckú cenu . 

Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem.  

 Faktickou poznámkou je; teda s faktickou poznámkou , 

ale áno, je  prihlásený pán poslanec Hanulík; nech sa pá či 

slovo.  

 

 

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

 Áno. Ďakujem ve ľmi pekne. M ňa iba jediná vec zaujíma, 

to by sa mala asi nejaká legislatívna komisia vyjad ri ť, či 

to je v zákone v poriadku. Samozrejme, tá myšlienka  je tu 

prezentovaná ako dobrá, ale proste ten zákon neviem  či bol 

takto myslený. Ďakujem. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Nasleduje pán poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja by som len jednu otázku, lebo to som nepochopil  

ten systém. Čiže vy vygenerujete cenu, ale ona ke ď má 

nájomnú zmluvu do 2017 ak je tam bez možnosti vypov edania, 

ako ju chcete donúti ť to kúpi ť ke ď to neurobí?  

 Lebo to mi nejako ušlo.  

 Ja mám za to, že ke ď niekto má nájomnú zmluvu na dobu 

ur čitú, tak tá doba ur čitá je kvázi nevypovedate ľná. 

Vypovedate ľné sú skôr na dobu neur čitú s nejakou 

výpovednou lehotou. Takže toto som nepochopil, ten 

mechanizmus.  

 A naozaj by som len jednu vetu z metodického 

usmernenia Ministerstva financií oh ľadom osobitného 

zrete ľa, a tam sa teda píše, že obec môže v týchto 

ojedinelých prípadoch postupova ť inak ako ustanovuje § 9 

ods. a) to znamená osobitným zrete ľom. A naozaj, ke ď sme 

videli aj tú štatistiku, ktorá tu bola predvedená, tak to 

bolo z nejakých 170 predajov bolo 56, 60 osobitným 

zrete ľom. Ak 30 % je ojedinelých, chcem takú ojedinelos ť. 

Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo.  
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 Na osvieženie pamäte pána Budaja; asi takých prípa dov 

bolo viacej, ale myslím že taký najvýraznejší bol, keď sa 

predávala garáž istému mestskému policajtovi; môžet e si to 

nájs ť aj tú diskusiu ktorá k tomu bola, ktorý ju predtým  

vyhral vo verejnej sú ťaži ako nájom, dal tam neuverite ľnú 

cenu za nájom. Po pol roku si požiadal už po platno sti 

tohto VZN o odkúpenie do osobného vlastníctva. Môžt e si 

pre číta ť tú diskusiu, ktorá tu k tomu bola a čo sme my k 

tomu hovorili.  

 

 Druhá vec je ten návrh uznesenia, ktorý teraz dala  

pani poslanky ňa Dyttertová.  

 Ja som si nie celkom istý, či je to možné schváli ť v 

takomto znení. Ja by som ur čite rád videl tú cenu, ktorú 

ten znalec ur čí. Len takto to da ť, že za cenu znaleckého 

posudku, to sa mi celkom nepozdáva. Ak pani dala ži ados ť 

na magistrát, tak ur čite ju tam niekde nájdu, nech to 

prejde normálnym procesom. A nemám ni č proti tomu, aby sme 

to odpredali jej. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 S faktickou poznámkou pani Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Toto nie je celkom ten prípad.  

 Ja by som sa chcela opýta ť pani riadite ľky, že či nám 

ako mestu ke ď riešime takú žiados ť, nezáleží na tom čo v 

týchto centrálne historických priestoroch bude, ak by tam 
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nebola predaj ňa Folk Folk? Čo by sme tam tak asi mohli 

očakáva ť, ke ď nemáme absolútne žiadnu záruku, ke ď to vyhrá 

niekto kto ponúkne, vymyslím si, 400 alebo 500 tisí c, a 

vyhrá to, že čo tam vlastne bude? Ďalšia kr čma,  

zmrzlináre ň ako v minulosti chcela by ť, alebo ešte nie čo 

iného?    

 Pre čo si nechceme my podrža ť to, čo tam je a s čím 

máme, na čo by sme mali by ť hrdí? Nerozumiem tomu.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem.  

 S faktickou poznámkou ďalej pokra čuje pán poslanec 

Hečko.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pani námestní čka. Ja len k pánovi 

Lenčovi, teda ak som si dobre čítal materiály, tak na 

strane 6 je napísané, že minimálna cena bola stanov ená 

znaleckým posudkom. A na strane 3 je cena, to už je  

vlastne v uznesení, bod 9, 365 000,- €.  

 (Poznámka v pléne.) Ale tá bola stanovená znalecký m 

posudkom.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Nasleduje s faktickou pán poslanec Hanulík. 
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Ing. Peter  H a n u l í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Vážená pani námestní čka, ke ď niekomu 

nie čo predáme, už nikdy mu nemôžeme ur čova ť podmienku čo 

tam bude. To znamená dneska je Folk Folk, zajtra ta m môže 

spravi ť tú zmrzlináre ň. Opa čne; iba nájom zaru čuje, že my 

môžme regulova ť čo v tej budove máme, čo v tej budove 

chceme. A je úplne jedno komu to predáme, každý je potom 

vlastníkom, a môže si robi ť čo chce. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že to bola správna poznámka, preto by som ja 

skôr odporú čala ponecha ť tam nájom, alebo dobre. 

Pokra čujeme v diskusii. Pán poslanec Budaj, znovu. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Dve poznámky. Jednu ste vlastne povedala, to je 

protire čivé čo tu odznelo, žiada ť aby tam bola taká tak 

trochu verejná funkcia a zárove ň to privatizova ť je  

kontradictio in adjects, to je vnútorný rozpor.  

 

 Za druhé, chceme vyzva ť pani riadite ľku, aby 

odpovedala nášmu kolegovi poslancovi na tú otázku, lebo tu 

sa rozbieha potom možno zbyto čná diskusia. Ako chce 

skráti ť legálny nájom a pre čo vôbec prišlo k myšlienke? 

Budeme sa pokúša ť aj v iných nájomných, máme sa pozrie ť, 

že koho vyhodíme a komu zoberieme ten priestor?  
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 Lebo možno je to nejaká stratégia z h ľadiska 

ekonomického nedostatku, ale v každom prípade to tr eba 

vysvetli ť a treba odpoveda ť, ako chcete ís ť na to s 

výpove ďou, ke ď má niekto nájom na dobu ur čitú?  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 S faktickou pani Dyttertová. 

 

 

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

 Áno, by som doplnila aj to, čo tu bolo predtým, že tu 

je skuto čne platný nájom do roku 2017. Vôbec nebol dôvod 

tento bod otvára ť.  

 Ale pokia ľ viem, tak nájomky ňa ke ď videla tento 

návrh, tak bola v podstate donútená k tomu, aby rea govala 

okamžite. A teda ak my ako poslanci a mesto sa chce  

rozhodnú ť preda ť ten priestor, lebo potrebuje financie, 

tak je ochotná to za tú súdnoznaleckú cenu kúpi ť. Inak si 

v minulom, čo sme mali predložený minulý materiál, tam 

boli 3 ceny navrhnuté, tak si spomínam, a jedna z n ich 

bola tá ktorá je tu uvedená, a to bola tá najvyššia  365 

tisíc.  

 A nájomcovia chcú túto cenu zaplati ť, ak my na tom 

budeme trva ť.  

 Ale nie je žiadny problém, a ja si tiež myslím, že  by 

bolo ve ľmi dobré, keby nájomná zmluva na ďalej pokra čovala. 

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 reaguje pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ja len dve krátke. Škoda, že nás to nenapadlo ešte  

pri benzínke SHELL, že by sme to ponúkli ÖMV-ke, Sl ovnaftu 

a podobne, a tiež by sme im povedali, že ten 36-ro čný 

nájom im skrátime ak to vykúpia. To je taká prvá. 

 

 A druhá, som rád, že aj pán Len č povedal, že tá 

znalecká cena je minimálna.  

 Takže raz ke ď tu bojujeme o to, že je to minimálna, 

tak sa tu smejú niektorí že znalecká je objektívna - 

trhová, a potom zrazu v obchodných podkladoch je 

minimálna.  

 Takže; a tiež si ujedno ťme, je pod ľa mňa, naozaj je 

to minimálna cena. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ur čite je minimálna; pre sú ťaž je minimálna. Lebo v 

súťaži čakáte že vygenerujete viac. Ke ď kupujete od 

jedného 1 : 1, tam nemáte čo generova ť. Takže preto je tam 

napísané slovo "minimálna".  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Budaj. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Ja som len, by som len doplnil ešte k pani 

Dyttertovej, že žia ľ, navrhova ť priamy predaj už nemôže. 

Je tu zákon, ktorý priame predaje aspo ň pro forma ukon čil.  

 

 

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. Chcem reagova ť na 

pána He čka, ale už to v podstate pán Hr čka povedal. Cena 

je minimálna a my nie sme v žiadnom prípade, teda v  

takomto prípade nie sme povinní predáva ť za znaleckú cenu 

alebo za nejakú špeciálnu cenu, ako keby sa jednalo  o byt 

v osobnom vlastníctve. Toto sú nebytové priestory, už sa 

tu takéto predaje diali, a boli to celkom slušné su my. 

Takže naozaj to je cena, od ktorej sa môžme odrazi ť, ale 

nie je to naša povinnos ť za takú cenu predáva ť. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hanulík, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Proste je rozdiel spolo čnos ť SHELL, 

ktorá dostala prázdny pozemok a postavila si tam tú  
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stavbu, aj ten podnikate ľský zámer. A iné je, že my máme 

budovu, kde je nebytový priestor. 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 reaguje. 

 

 

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

 Áno. Ďakujem.  

 Jak bolo povedané na moju adresu, že nemôže by ť 

priamy predaj. Ja nie som si istá a nie som tu na t o, aby 

som to z právneho h ľadiska presne definovala. Ale, ak je 

tu niekto kto to vie poveda ť, nech to povie. Ale ide o to, 

že aby ten priestor dostala pani nájomní čka, ktorá je tam 

20 rokov a ktorá si o to požiadala, a nám nestalo a ni za 

to jej odpoveda ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má riadite ľka magistrátu. 

 

 Pán poslanec, vám už nemôžem da ť faktickú, lebo pani 

poslanky ňa Dyttertová reagovala na ostatné faktické. 

 Čiže budete môc ť reagova ť povedzme na pani riadite ľku 

ak budete chcie ť, alebo dáte samostatný príspevok. 

 Pani riadite ľka, máte slovo. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcela vysvetli ť:  

 Nikto tu nehovoril o tom, že nájomná zmluva týmto 

predajom bude ukon čená. Tá nájomná zmluva je platne 

uzatvorená. To znamená, že nový kupujúci takisto na stúpi 

do zmluvného vz ťahu za hlavné mesto Slovenskej republiky 

na obdobie tých 10 rokov. Nikto túto nájomnú zmluvu  

vypoveda ť nebude, toto tu neodznelo.  

 

 Osobitné zretele sa využívajú, v tom prípade ke ď si 

pozriete tieto materiály vä čšinou ako pozemok pod stavbou 

keď sa predáva alebo sa predáva pri ľahlý pozemok. Osobitný 

zrete ľ sa nevyužíva v prípade ke ď máme prenajaté nejaké 

nebytové priestory a predávame to.  

 

 Ja by som vás chcela naozaj upozorni ť, že týmto 

prípadom, ktorý máte predložený ide iba o vygenerov anie 

sumy za ktorú to chceme preda ť a predkupné právo v žiadnom 

prípade nebude porušené.  

 

 

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 poznámka.  

 

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

 Ja len neviem, či tomu rozumiem. To znamená, že my 

teraz budeme generova ť sumu, ktorá bude; potom ju 

použijeme v roku 2017?  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie.  

 

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

 Na čo to robíme? Nerozumiem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kolek má otázku. Odpovieme. Pani 

riadite ľka vám odpovie. Pán poslanec Kolek má faktickú 

poznámku na pani riadite ľku.  

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pani riadite ľka, teraz v priamom prenose, v 

konfrontácii medzi tým čo nájomní čka nám tu povedala, a s 

vašimi slovami, dávame pani nájomní čku do hazardu nátlaku 

budúceho vlastníka priestorov. Ja to takto si vysve t ľujem, 

hej. Čiže my, ktorí dnes máme právoplatný nájomný vz ťah, 

hej, dávame v česť naše meno, a ja nie som ochotný sa pod 

toto podpísa ť.  

 Čiže jednozna čne som proti tomu, hej, ke ď som sa 

dozvedel tieto skuto čnosti, hoc som vo finan čnej komisii 

zahlasoval za to. Hej, je to nefér, je to nemorálne . 

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 riadite ľka prosím, keby ste zareagovali na 

otázku pani poslankyne Tvrdej lebo tá bola priamo n a vás. 

Čiže mali by ste reagova ť.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Nie, my negenerujeme tú cenu na rok 2017. My ke ď ju 

teraz vygenerujeme ponúkneme na odpredaj tomu, kto má 

predkupné právo. A v prípade, že prijme tú našu pon uku, 

tak samozrejme že s ním uzatvoríme kúpnopredajnú zm luvu a 

tým pádom nájomná zmluva kon čí, lebo ten zmluvný vz ťah 

kon čí a preklasifikuje sa na kúpnopredajnú zmluvu. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ale v prípade že nekúpi ten kto má nájom, tak ten 

ďalší v poradí, lebo sú tam viacerí, si to kúpia aj s tou 

nájomnou zmluvou. To je to čo hovorila pani riadite ľka.  

 

 Pani poslanky ňa Tvrdá, teraz neviem akou formou na 

koho reagujete?  

 (Poznámka.)  

 Už sa stalo, už sa stalo. Vy ste sa opýtali, ona 

odpovedala a teraz taký pingpong tu nie je možný, t o 

celkom neumož ňuje rokovací poriadok.  

 Ale môžte položi ť otázku ako riadne prihlásená. 

 

 Pani námestní čka Kimerlingová je ďalšia prihlásená; 

nech sa pá či.  
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Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á, prvá námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Z tejto diskusie vyplýva, že ak chceme zachova ť 

predaj ňu Folk Folk a ona má platnú nájomnú zmluvu, sta čí 

nám neschváli ť toto uznesenie ktoré tu máme a nájomná 

zmluva bude na ďalej pokra čova ť. Prídeme o ten príjem, 

ktorý by sme mali z toho, že by sme to tomu, ktorý dá 

najvyššiu ponuku predali. Ale naozaj by som nebola rada, 

keby sme my boli prí činou toho, že dostaneme do 

nepríjemnej situácie 20-ro čnú prevádzkovate ľku výbornej 

predajne, ktorá naozaj reprezentuje slovenskú kultú ru a 

turisti ju radi navštevujú. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Takže môžem na pani námestní čku, lebo v podstate sa 

chcem spýta ť to isté: Aký je dôvod platnej nájomnej zmluvy 

do roku 2017, aby sme to my v týchto chví ľach predávali?  

 Lebo to by sme mohli urobi ť so všetkými nájomcami. 

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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 To presne robíme so SCHELL-kou, to robíme s ďalšími, 

lebo potrebujeme peniaze. Preto to robíme. Takže; 

 (Poznámka: Ale SHELL to predávame osobitným zrete ľom, 

pán primátor.)  

 Ja viem, rozumiem. 

 Pán poslanec Kolek reaguje na pani námestní čku. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor na vás?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Môžte; nech sa pá či. 

   

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Vy ste teraz povedali, že to je obdobný prípad; 

pardon, teda ďakujem za slovo. Obdobný prípad so SHELL-

kou. Nie! SHELL-ka bol ten ú časť, to je ten žiadate ľ, 

ktorý sa o tie priestory uchádza. Čiže to je rozdiel. Tuná 

vstupuje iný záujemca o priestory napriek tomu, že sme sa 

teraz dozvedeli, že nájomca už podal niekedy vlani,  v 

minulom roku, žiados ť a jej sa ani neodpovedalo. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj, neviem ko ľkokrát si hovoril, ale 

to že to svieti na červeno znamená, že už máš asi 

vy čerpané. Takže nechcem vstupova ť do tvojho poslaneckého 

svedomia, ale asi si už využil svoje právo hovori ť.  
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 Pán poslanec Šov čík. 

 (Poznámka.)  

 Och, bože, faktické môžeš ko ľkoko ľvek, ale prihlási ť 

sa môžeš dvakrát. To je demokratické, lebo to sme s a tu 

rozhodli. Tak dohodli, a vždy dostaneš slovo.  

 Prosím, pán poslanec Šov čík, po ňom pani riadite ľka, 

potom pán poslanec Hr čka. 

 

 

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

 Ak v tom priestore chceme uchova ť predaj ňu Folk Folk, 

tak v takom prípade asi by sme mali osta ť pri nájme. 

Pretože nemáte žiadnu garanciu, že aj ke ď si to kúpi 

spolo čnos ť za, a to už je jednu akým spôsobom bude tá cena 

garantovaná, že či si to kúpi za cenu súdnoznaleckého 

posudku alebo teda pod ľa toho správneho postupu, že tá 

cena bude vygenerovaná verejnou obchodnou sú ťažou.  

 

 V de ň zápisu vkladu, teda povolenia vkladu na list 

vlastníctva v katastri si tento vlastník môže s tým to 

priestorom naklada ť a na druhý de ň ho môže preda ť, a môže 

zruši ť predaj ňu Folk Folk. Túto garanciu vy proste nemáte. 

To je ako len na dobré slovo. Čiže kto chce uchova ť 

predaj ňu Folk Folk musí garantova ť nájom. A ten nájom je 

garantovaný do roku 2017 bez oh ľadu na to, že či je 

vlastníkom hlavné mesto Slovenskej republiky alebo 

akýko ľvek iný vlastník toho nebytového priestoru.  

 

 Takže ja si myslím, že tuná diskutujeme skôr o tom , 

že to rozhodnutie magistrátu pre čo navrhol predaj tohto 

nebytového priestoru, že chceme získa ť hotovos ť, pretože 
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potrebujeme hotovos ť. A je to asi výhodnejšie ako zh ŕňať, 

ja neviem do roku 2017 peniaze z nájmu. Ale samozre jme, 

hotovos ť je príjem do kapitálového rozpo čtu a nájom je 

príjem do bežného rozpo čtu. Čiže aj toto treba zváži ť, čo 

je výhodnejšie pre mesto.  

 Ale je tu nejaký návrh. Ja si myslím, že každý sa 

môže k nemu vyjadri ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani riadite ľka ešte raz; nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Tento materiál sme na verejnú obchodn ú 

súťaž predložili kvôli tomu, že evidujeme v sú časnosti 3 

žiadosti rôznych subjektov o jeho kúpu.  

 Jedna je práve spolo čnos ť Folk Folk. 

 Druhá je jeden vlastník bytov a nebytových priesto rov 

v dome spolo čnos ť Koliba reál. 

 A tretia pán Peter Dzúrik, ktorý nemá žiaden 

vlastnícky vz ťah k uvedenému priestoru v dome.  

 Pod ľa zákona priamy predaj nie je možný, čiže to 

uznesenie ktoré ste predložili je protizákonné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Hr čka diskutuje. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja len drobné vyjadrenie k tomu vyjadreniu pána 

Budaja. Na jednej strane s ním; ja viem že by to bo l síce 

tuto chaos, ale súhlasím s ním. Pod ľa zákona 369 z roku 

1999 Zb. je v zákone napísané, ke ď sa o slovo poslanec 

prihlási, musí mu by ť udelené. 

 

 To, že my máme v rokovacom poriadku nie čo stanovené 

je síce pekné, ale rokovací poriadok je nižšej práv nej 

sily ako zákon. Čiže čiste technicky, keby pán Budaj na 

tom trval, tak mu to musíte da ť. V opa čnom prípade sa vám 

môže sta ť nie čo obdobné ako pánovi Bajanovi na utor ňajšom 

zastupite ľstve. To len na upresnenie môj názor.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. Ja si to pozriem 

že ako to je, lebo to by potom znamenalo, že môžme 

nekone čne dlho diskutova ť, a na to sme si stanovili 

limity. Ale súhlasím s vami, právo poslanca hovorí,  musí 

byť zachované dovtedy, aby sme držali nejakú ekonómiu 

času; to je zase tá opa čná strana rovnice.  

 Pán poslanec Šov čík faktická poznámka na pána 

poslanca Hr čku. 

 

 

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

 No, s týmto si nedovolím súhlasi ť, pretože v tom 

zákone o obecnom zriadení je napísané, že ke ď poslanec 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

614  

predloží nejaký návrh uznesenia, o tom sa musí hlas ova ť. O 

tom, ko ľko sa bude rokova ť, hovorí rokovací poriadok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pozrieme si to, ja viem čo citoval pán poslanec na 

utor ňajšom zastupite ľstve v Petržalke; tam bola zaujímavá 

polemika na túto tému. A prosím, nepúš ťajme sa teraz do 

rokovacieho poriadku. Máme pred sebou vážnu tému, čiže 

držme sa témy. Na pána poslanca Hr čku ešte chce reagova ť 

pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Nie na pána Hr čku. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak ale ten bol re čníkom. Takže prosím, keby ste 

svoju faktickú poznámku zrušili. 

 Pán poslanec Hr čka, chcete reagova ť? (Áno.) Nech sa 

páči, samozrejme, na pána Šov číka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja len ve ľmi rýchlo, krátko. Ja pre čítam to čo som 

pre čítal aj vtedy. Paragraf 12 zákona 369 z roku 1990 o  

obecnom zriadení odstavec 6 konkrétne hovorí: 

 Ak na zasadnutí obecného zastupite ľstva požiada v 

súvislosti s prerokovaným bodom programu o slovo po slanec, 
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slovo sa mu udelí. Není tam absolútne že musí prís ť s 

návrhom, není tam že musí nie čo robi ť. Ak starosta neudelí 

slovo poslancovi vzdáva sa práva vies ť zasadnutia 

zastupite ľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu.  

 Toto je v zákone o obecnom zriadení exaktne napísa né.  

 

 

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 Tvrdá, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chcem len poveda ť, že založili sme si 

organizáciu BTB, je snaha rozvíja ť cestovný ruch v 

Bratislave, a myslím si že táto predaj ňa by nám mohla k 

tomu napomôc ť. Čiže dávam návrh na stiahnutie predmetného 

materiálu a pokra čova ť v nájme daného priestoru. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ako máme o tom rozhodnú ť?  

 Čakáte, že to urobí pani predkladate ľka, hej. (Áno.) 

Jasne, rozumiem.  

 Ešte máme dvoch prihlásených. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Ja mám presne taký istý názor ako pán poslanec Hr čka 

a týmto chcem da ť možnos ť pánovi poslancovi Budajovi, aby 

faktickou poznámkou na moje vystúpenie povedal to, čo sa 

mu žiada poveda ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ste ve ľmi kolegiálny a ja to rád urobím pokia ľ sa pán 

poslanec Budaj prihlási. Už sa stalo. Pán poslanec Budaj, 

máte slovo. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Ja chcem môjmu kolegovi po ďakova ť, ale zase medzitým 

boli vyslovené návrhy, ktoré som chcel ponúknu ť; čiže 

stiahnutie materiálu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som tiež za stiahnutie materiálu.  

 Ale ak by pani riadite ľka materiál nestiahla, tak 

potom mením slovo priamym predajom na "osobitným 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Berte to tak, že ke ď neschválite to, čo navrhuje 

úrad, tak prejavíte vô ľu že pokra čuje nájom.  

 Ak predáva ť, tak osobitným zrete ľom znamená, že by 

sme to pripravili na zastupite ľstvo nabudúce. 15 dní musí 

byť zverejnené, tam tiež musí by ť nejaký postup, ktorý sa 

nedá urobi ť len takto na zastupite ľstve. Čiže len 

vysvet ľujem, pani poslanky ňa, že to čo vy chcete dosiahnu ť 

pre dnešný de ň, sa dá dosiahnu ť tým, že nepodporíte 

uznesenie ktoré je navrhované.  

 

 Pani riadite ľke Viš ňovskej tiež už nemôžem v tejto 

chvíli da ť slovo. Neviem, čo mi na to povie pán poslanec 

Hrčka, lebo som tu mal také, že podrobné pravidlá si 

upraví samotné zastupite ľstvo, pán poslanec. Čiže to len 

vás odkazujem na zákon.  

 Ale to si pozrieme nabudúce.  

 Ja sa do tejto diskusie púš ťať nebudem, lebo si to 

chcem naštudova ť. 

 Pán poslanec Hanulík je ešte prihlásený. To bol 

nejaký povzdych niekde zozadu. Peter, ideš. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, milí kolegovia, 

ja som to pochopil tak, že keby sme aj ten objekt p redali, 

tak ten nájom tam ďalších 10 rokov presne v tomto režime 

je. (Poznámka.) 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pä ť rokov, do roku 17. 

 

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

 Tak do 17, tak 5 rokov. Takže nie je to, že my 

dnešným d ňom odpredajom zlikvidujeme nejakého nájomcu. A 

pokia ľ ten nájomca bude zaujímavý pre toho alebo to 

nebodaj kúpi, tak tu mesto len získa peniaze a nájo mca 

ostáva. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani poslanky ňa Černá má faktickú poznámku. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Dovo ľte, priatelia, aby som vám povedala:  

 Je to pravda, nájom prechádza, ale ten nový vlastn ík 

priestorov môže da ť tak vysoké nájomné, že odtia ľ vypadnú 

aj sami od seba. Takže nemáme zaru čené, že tam zostane 

tento sortiment ak by to zmenilo vlastníka bez toho , že my 

vypovieme nájom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte pán poslanec Šov čík. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 No, ja mám ten názor, že obec môže predáva ť svoj 

majetok bu ď vo verejnej obchodnej sú ťaži alebo osobitným 

zrete ľom. A osobitný zrete ľ by mal by ť aj v uznesení zo 

zastupite ľstva konštatovaný v čom spo číva. A nájom 

nebytového priestoru nie je osobitný zrete ľ, ako dôvod 

predaja tomu nájomníkovi. Práve preto tá cena sa mu sí 

vygenerova ť verejnou obchodnou sú ťažou, aby si to ona 

mohla v ďaka svojmu predkupnému právu kúpi ť.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Všetko pán poslanec? Ďakujem.  

 Pani námestní čka Kimerlingová má faktickú. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Z minulého volebného obdobia sa pamätám, že sme bo li 

pobúrení, lebo zastupite ľstvo prijalo takú zásadu pre 

nakladanie s majetkom, kde nájomca mohol kupova ť priamo, 

bez osobitného zrete ľa a nie sú ťažou. A takto to získal 

ten nemenovaný mestský policajt garáž v Petržalke. A nie 

som si istá, že toto uznesenie bolo zrušené. Tak by  som 

prosila pani riadite ľku, aby preskúmala, či toto uznesenie 

ešte platí, že nájomca má právo na priamu kúpu, ale bo to 

bolo zrušené nejakým iným rozhodnutím; priznám sa, že ja 

si to nepamätám že by sme to boli rušili, lebo vted y ma to 

dos ť poburovalo, priznám sa.  
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 Tak ale teraz by som rada vedela, v akom je to sta ve? 

 A okrem toho, že priamou, teda verejnou obchodnou 

súťažou alebo osobitným zrete ľom ešte existuje ur čitý 

paragraf (gong) kde sa priamo predáva, a to býva v 

podstate vlastník nehnute ľností kupuje si zastavanú plochu 

pod svojim pozemkom. Čiže nie je to jediná forma. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Len č má faktickú na pána poslanca 

Šovčíka. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja chcem upresni ť, že toto sa nachádza 

v zásadách o hospodárení s majetkom mesta, táto zás ada. A 

nezakladá to právo na priamy odpredaj, ale zakladá to 

právo na osobitný zrete ľ. Čiže pod ľa, ke ď je tam nájomca, 

tak je možné mu to preda ť pod ľa tohto osobitným zrete ľom. 

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:  

 Ďakujem za slovo.  
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 Ja si myslím, že z viacerých úst tu zaznelo, že má me 

také nejaké odhodlanie pokra čova ť v tom prenájme ktorý tu 

je. A myslím si však, že z pozície magistrátu, ke ď obdržal 

3 rôzne žiadosti na odpredaj a odkúpenie tohto neby tového 

priestoru, nemal pod ľa mňa inú možnos ť ako to, posunú ť 

tento materiál sem do tohto zastupite ľstva. A v okamžiku, 

kedy my, alebo teda magistrát, predkladate ľ by stiahol 

tento materiál, akú odpove ď by sme dali tým ďalším dvom 

záujemcom?  

 

 Ja si myslím, že to o čom sa tu bavíme, sa dá úplne 

krásne vyjadri ť hlasovaním. My sme deklarovali to, že 

chceme to tam zachova ť, my zahlasujeme proti tomuto 

materiálu a beží ďalej prenájom tak ako doteraz v tom 

istom režime, a nemusíme sa tu bavi ť ďalších pol hodiny.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ďakujem, vy ste to vystihli; presne 

toto je tá podstata. Ke ď dostaneme žiadosti niekto o nich 

musí rozhodnú ť. A nie sme to my, ale ste to vy, ktorým to 

zákon ukladá, preto sme to tu priniesli. A tá disku sia 

nazna čuje vašu vô ľu, ktorú budete vyjadrova ť hlasovaním.  

 Pán poslanec Kolek chce reagova ť na svojho 

predre čníka.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som mal jednoduchú odpove ď:  
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 Máme platnú nájomnú zmluvu, ktorá je pre nás výhod ná.  

 Nie sme ochotní naklada ť predajom s našim majetkom. 

Ďakujem.  

 

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: 

 Reagujem na pána Černého: Samozrejme, že má absolútnu 

pravdu. Jednoducho zastupite ľstvo musí rozhodnú ť o 

žiadosti, ktorej merito je kúpa vlastne tejto 

nehnute ľnosti. Takže, neviem, poprosím vás, nena ťahujme 

to, pána primátora, nehovorím teda že by sme to mal i 

ukon či ť diskusiu, ale myslím si že to je jasné. A viacero 

názorov tu padlo, aby sme o tom rozhodli, tak skúsm e 

prejs ť k hlasovaniu a vyjadri ť svoju vô ľu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte pán poslanec Fiala a potom pán poslanec 

Gašpierik. Nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán poslanec Černý ma vlastne predbehol, 

chcel som to isté navrhnú ť ve ľmi krátko. Prosím, aby sme 

sa hlasovaním vyjadrili nepodporením tohto materiál u, že 

si želáme aby pokra čoval ten nájom.  
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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 Gašpierik; chcete slovo lebo ste 

stiahli? Nerozumiem, prosím. 

 

 

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

 Dávam návrh na ukon čenie diskusie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Stalo sa, prosím. Práve v tejto chvíli ste boli 

posledný prihlásený. 

 Čiže kon čím možnos ť sa prihlási ť. 

 Ak chcete ešte reagova ť, pani riadite ľka, máte 

priestor.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne za slovo. Chcela som len na záver 

poveda ť, že musíme odpoveda ť aj tomu, ktorý má tu platne 

uzatvorenú nájomnú zmluvu, preto sme aj tento mater iál 

predložili do mestského zastupite ľstva. Pokia ľ máte na 

mysli to, že tá nájomná zmluva bude predajom ukon čená z 

nejakého dôvodu, tá ukon čená nebude. Je to platný právny 

záväzok. A na stranu prenajímate ľa vstúpi ten, ak to 

nebude spolo čnos ť Folk Folk, ktorý si platne tieto 

nebytové priestory kúpi. 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 pekne. 

 Sme v bode 75, slovo má návrhová komisia.   

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ja by som ešte chcela upriami ť pozornos ť na to, že v 

tom písomnom predloženom návrhu sú tie dátumy zlé. Čiže 

chceme to ponecha ť takto ako to je? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, musíte to upresni ť pred hlasovaním, 

aby sme nehlasovali o veciach, ktoré nie sú reálne.  Nech 

sa pá či.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem.  

 Chcela by som to posunú ť všetko o jeden mesiac.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže dátumy sú posunuté o jeden mesiac vzh ľadom na 

to, že sme o mesiac neskôr ako sme to hlasovali min ule. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Dobre. Čiže návrhovej komisii prišiel jeden návrh na 

znenie nového uznesenia, ktorý podala pani poslanky ňa 

Dyttertová, a ktorý znie.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S ťahuje. S ťahuje, ona to avizuje. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

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

 S ťahuje? Ale nepovedala. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S ťahuje, pretože ten cie ľ chce dosiahnu ť inak. Áno, 

teraz to avizuje, že ten návrh; áno, áno, my sme to  len 

upresnili, aby pani poslanky ňa vedela ako môže dosiahnu ť 

ten cie ľ. Čiže stiahla svoj návrh.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Dobre.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Takže teraz budeme hlasova ť o písomne predloženom 

návrhu uznesenia s tým, že v bodoch 2 sa dátum upra vuje do 

19. 6. a všetky dátumy v bodoch 3 aj v bodoch 4 sa 

posúvajú; pardon 19. 7 .; sa posúvajú o jeden mesiac.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bod e 

programu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Nie o dátume, hlasujeme o uznesení ako celku.  

 O tom, či súhlasíme s tou sú ťažou alebo nie. To je 

predmet hlasovania, je to o merite veci.  

 Konštatujem, že je tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Ôsmi hlasovali za, dvadsiati proti, šiesti sa 

hlasovania zdržali. 

 Tento návrh sme neprijali, ani k bodu 75 sme 

neprijali platné uznesenie. Čiže ďalej trvá nájom tak, ako 

ste to viacerí konštatovali. 

 Prejdeme na bod číslo 76. 

 

 

BOD 76:  

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

č. 327/10, Hadia cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:    

 Ďakujem pekne. Jedná sa o predaj pozemku, záhrady, v o 

výmere 375 m2 formou obchodnej verejnej sú ťaže. Ví ťaz bude 

vybratý elektronickou aukciou. Finan čná komisia súhlasila 

s predloženým materiálom a máme aj kladné stanovisk o 

starostu mestskej časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu 76. 

 Nevidím nikoho prihláseného; 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.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Všetci za.  
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 Tým pádom sme prijali platné uznesenie k bodu 76. 

 Bod číslo 77. 

 

 

BOD 77:   

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

parc. č. 3888/51, parc. č. 3888/56, parc. č. 3888/105, 

parc. č. 3888/106, parc. č. 3888/124, parc. č. 3888/125 a 

parc. č. 3888/127 pod korytom Vydrice.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Jedná sa o predaj pozemkov v celkovej výmen e 

4 353 m2, pri čom žiadate ľ Národná dia ľni čná spolo čnos ť, 

akciová spolo čnos ť, má záujem o majetkovoprávne 

usporiadanie vlastníckych vz ťahov k uvedeným pozemkom, 

nako ľko tieto boli zasiahnuté výstavbou dia ľnice D2 

Bratislava - Lama čská cesta - Staré Grunty.  

 Máme kladné stanovisko finan čnej komisie a takisto 

starostky mestskej časti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu 77. 

 Nikto sa do nej 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 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, štyria sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 78. 

 

 

BOD 78:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

parc. č. 3138/7 . 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Jedná sa o predaj 4 m2 kde sa nachádza časť stavby vo 

vlastníctve žiadate ľov, je to garáž. Ide o majetkovoprávne 

usporiadanie tohto pozemku ktoré je vo vlastníctve 

obidvoch žiadate ľov, pri čom prvá časť je stanovená v 

zmysle znaleckého posudku a druhá časť je opä ť to spätné 

využívanie pozemku ako tzv. bezdôvodné obohatenie. Máme 

súhlasné stanovisko starostky mestskej časti aj finan čnej 

komisie.  
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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 tomuto bodu programu, do ktorej  sa 

hlási pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ja sa chcem spýta ť, to je opätovne tam, kde je po 

dobu viac ako 2 roky v tomto obohatení a my si upla t ňujeme 

len dva roky?  

 Dobre, ja dávam návrh, aby sme podmienili že zapla tí 

celú časť, celé obdobie ktoré to má; dobrovo ľne zaplatí to 

obdobie ktoré to využíva bez nájomnej zmluvy.  

 (Poznámka.)  

 Neprikazujem, ja žiadam.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, predpokladám, že ten návrh dáte 

písomne, aby sme ho mohli posúdi ť a rozhodnú ť o ňom 

hlasovaním.  

 

 Nikto iný sa do diskusie neprihlásil; uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

 

 Teraz bude ma ť trochu práce pán poslanec, aby tento 

návrh podal písomne, aby sme mohli o ňom rozhodnú ť.  

 Čiže dáme mu na to malý časový priestor.  
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 Medzi časom otvorím rokovanie o bode 79 .    

 

 

BOD 79:  

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

parc. č. 4423/10.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani riadite ľka, nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem. Jedná sa o predaj 9 m2. Na tomto prístupovo m 

pozemku sú umiestnené prístupové schody do Hotela D OMINIKA 

na Vlasteneckom námestí, stavba hotela a pizzerie v o 

vlastníctve žiadate ľa. Máme kladné stanovisko starostu 

mestskej časti, aj finan čnej komisie.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, máte priestor na vyjadrenie. 

 Nevidím nikoho kto sa hlási do diskusie. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 

 Myslím, že návrhová komisia už má aj podklady k bo du 

78. Takže máme teraz rozhodnú ť postupne o dvoch bodoch.  

 

 Bod 78 ako prvý, 79 ako druhý.  
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 Pani predsední čka, máte slovo.  

 Najprv dáme Staré Mesto 4 m2. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ke ďže ideme hlasova ť o bode 78  a písomne predloženom 

znení nového uznesenia, ktoré znie: schva ľuje na 

podmienenie predaja doplatením celého časového úseku v 

nájme bez zmluvy. Čiže to je doplnenie, predpokladám. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže dajme to ako dopl ňujúci návrh. Toto dáme, ke ď 

prejde, potom sa vrátime k uzneseniu s týmto doplne ním. 

Pokia ľ neprejde, budeme s pôvodným. 

 (Poznámka.)  

 My to vieme.  

 On hovorí, predáme ti 4 m2, ale cene bude nie 

doplati ť 2 roky ale cena bude doplati ť 10 rokov. A on to 

zoberie alebo nezoberie.  

 Ako pán poslanec Hr čka má nové nápady, skúsme. Tak 

ako vyjadríte sa.  

 Ke ď nemáte pocit, že to je cesta, tak to neschvá ľme. 

  

 Prosím, už diskusiu nemôžem pusti ť, lebo sme ju dávno 

uzavreli. Návrh je jasný z h ľadiska toho čo chce pán 

poslanec dosiahnu ť. Možno že to je tak na kolene zbúchané, 

vyjadríte sa, prosím, hlasovaním.  

 Ešte chcete? 



 
 
 
                              Zápisnica MsZ 27. - 28. júna 2012  

633  

 Takže pani riadite ľka chce len k meritu veci; nech sa 

páči. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ja by som chcela len na doplnenie; čo v prípade, že 

protistrana s tým nebude súhlasi ť, pretože pod ľa práva ide 

o preml čaciu dobu dva roky. To znamená, že ke ď on s tým 

nebude súhlasi ť, čo v takom prípade? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak to proste nekúpi. Pán poslanec to má jednoduch é, 

nekúpi. Je tak, pán poslanec Hr čka?  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ja by som k tomu povedal, existuje preml čanie a 

preklúzia. Proste ke ď si ju neuplatní a zaplatí, ve ď to je 

jeho dobrovo ľné vyjadrenie.  

 On chce, on zaplatí dobrovo ľne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Prosím, chcel som len, aby ste mali dostato čne 

jasné, že kde sme v tom rozmýš ľaní. Je tu návrh pána 

poslanca Hr čku, aby sme podmienili predaj 4 m2 tým, že si 

ten záujemca doplatí všetky roky, nielen dva roky, ktoré 

mu ukladá zákon. 
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 Prosím, hlasujeme o tom návrhu pána poslanca Hr čku. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Trinás ť hlasovalo za, šiesti proti, trinásti sa 

zdržali.  

 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 uzne-

senia.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K bodu 78 . 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných.  

 Dvadsa ťosem za, dvaja proti, štyria sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie k bodu 78. 

 

 Sme v bode 79 ; máme pred sebou hlasovanie.  

 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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 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.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 Prechádzame na bod 80. 

 

 

BOD 80:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, p arc. č. 

21928/3.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

  Ďakujem. Jedná sa o predaj pozemku, zastavané plochy  

a nádvoria vo výmere 127 m2, pri čom žiadate ľ o kúpu má 

pozemok od nás v nájme do roku 2015 za ú čelom vybudovania 

dočasnej stavby.  

 Máme súhlasné stanovisko starostu mestskej časti aj 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som na porade predsedov klubov avizoval 

tento problém, ktorý vnímam ako problém. Je to do časná 

stavba, predávame pod ňou pozemok. Je to v mieste, kde 

môže dôjs ť k rozšíreniu komunikácie. Je to v blízkosti 

Zimného štadiónu Ondreja Nepelu, kde je obratisko 

trolejbusov. Aj pôvodné plány ešte vo ľakedy po čítali s 

rozšírením tejto cesty a si myslím, že predáva ť pozemok 

pod do časnou stavbou by sme nemali. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pani hlavná architektka.  

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja vlastne len 

pokra čujem v tom čo tu bolo povedané, že pre m ňa ako ke ď 

robíme štúdiu verejných priestorov mesta Bratislavy  patrí 

tento priestor k rozptylovému priestoru Zimného šta dióna. 

Veľmi dôležitý priestor, ktorý by som tiež nebola rada  

keby sa predal.  
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 A ja som si trošku tak pozrela aj čísla, za ktoré 

predáva. A ke ď som si pozrela, ko ľko stojí m2 napríklad na 

Jégeho aleji, ktorá je tam za rohom bytových priest orov, 

tak som došla k názoru, že sa to predáva za nízku c enu. 

Keby to boli nebytové priestory, pretože tam je 

stabilizované územie, povolené čo sa týka funk čného 

využitia, je to plocha 101, je povolená štvorpodlaž ná 

zástavba bytových domov. Čiže teoreticky by sa tam takýto 

dom mohol postavi ť, keby všetko teda sedelo so 

svetlotechnikou.  

 

 Takže myslím si, že to je ve ľmi vzácny pozemok, ale 

najvzácnejší je pre nás Bratislav čanov ako verejný 

priestor, aby sme si ho aj takto zachovali do budúc nosti. 

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 Pekár. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Do budúcnosti, ke ď 

budú žiadosti na súhlasné stanoviská starostov mest ských 

častí tak poprosím, aby sa vyjadrovala aj pani hlavn á 

architektka, pretože sa vyjadrovali odborné útvary 

magistrátu hlavného mesta a nikde som si nevšimol, že by 

bolo nesúhlasné stanovisko. 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. 

 Pán poslanec Drozd na pani hlavnú architektku.   

 

 

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

 Sta čí sa pozrie ť do územného plánu a každému je 

jasné, čo v tomto území je možné a čo nie je možné. 

Ďakujem. 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Chcem sa prida ť k tým, ktorí odradzujú od predaja.  

 Jednak je ve ľmi obskúrne, že predávame aj pozemky pod 

dočasnými stavbami.  

 Je to taký extenzívny výklad zákona, lebo zákon 

zrejme myslí stavbu stavbou, ktorá vzniká ako trval ý 

objekt. A zárove ň som chcel upriami ť pozornos ť, že ve ľa 

verejných priestorov dnes vyzerá takto, periférne, ale po 

našej ve ľkej investícií do Zimného štadióna a do 

perspektív tejto lokality, ktorú po tých majstrovst vách aj 

cudzinci za čali vníma ť, že to už je vlastne centrum mesta, 

tak verím, že takéto stavby postupne nahradí bu ď nejaký 

kvalitný verejný priestor alebo iné zariadenia. Ale  
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predanie pozemku znamená zlomi ť palicu za 200 €/m2, to je 

absolútne neprimeraná cena. Budem ur čite hlasova ť proti.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte raz pán poslanec Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:  

 Ešte jeden citát si dovolím z odborného stanoviska  

odboru, oddelenia dopravného plánovania a riadenia 

dopravy: Predmetný pozemok nie je v kolízii s výh ľadovým 

zámerom dopravy uvažovaným v Územnom pláne hlavného  mesta 

Bratislavy.  

 Takže aby sme boli na jasno, čo je v tých 

stanoviskách odborných útvarov hlavného mesta. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Ešte faktickou poznámkou pán poslanec Drozd. 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Niekedy je treba používa ť aj racio a trošku 

sa zamyslie ť. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka Viš ňovská. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ja iba na doplnenie z toho odborného h ľadiska, čo tu 

padli otázky do časná alebo trvalá stavba.  

 Zákon nerozlišuje stavby do časné a trvalé. Ke ď si 

pozriete list vlastníctva, ktorý je sú časťou predloženého 

materiálu, tak táto stavba má pridelené súpisné číslo.  

 

 

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 nehlási, myslím že je priestor na 

rozhodovanie. 

 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 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 tomto bode 

programu, teraz. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných poslancov. 

 Jeden stato čný hlasoval za, dvadsa ťdva proti, sedem 

sa hlasovania zdržalo.  

 Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie. 

 Otváram rokovanie o bode 81. 

 

 

BOD 81:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružino v, 

parc. č. 15666/13 a časť parc. č. 15666/3, spolo čnosti 

TERNO Slovensko spotrebné družstvo, so sídlom v Bra -

tislave .  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka.  

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ide o materiál, ktorý tu už bol na 

predchádzajúcom mestskom zastupite ľstve o predaj 3 202 m2 

spolo čnosti TERNO, akciová spolo čnos ť. Ide o pozemok, 

ktorý je pod stavbami tejto spolo čnosti, pri čom kúpna cena 

je stanovená v súlade so znaleckým posudkom. Máme k ladné 

stanovisko starostu mestskej časti, aj finan čnej komisie. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Otváram diskusiu o bode 81. 

 Ako prvý re čník pán poslanec Hr čka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ja sa chcem spýta ť: Je tam platná nájomná zmluva na 

tom pozemku, alebo je to tiež riešené nejakým, lebo  to tam 

nenašiel som? 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže nájomná zmluva.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Či tam je nejaká nájomná zmluva, nie je tam nájomná 

zmluva, lebo tento materiál bol ešte aj dokonca pok ia ľ v 

trošku inom znení som si našiel v septembri 2011. Á no.  

 A znova preto pozerám že, len pre informáciu, že v  

septembri pravdepodobne neprešiel alebo bol stiahnu tý. Bol 

tam, len to nekupovala jedna firma, boli tam nejaké  

pomery, jedna štvrtina, tri štvrtiny.  

 Myslím, že to bol bod, poviem konkrétne, myslím že  

25; ak si dobre spomínam.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je myslím v tejto chvíli jedno. A mali sme to 

minule, to si pamätáte dobre. Áno. Všetko pán posla nec? 

 Pán poslanec Kor ček. 
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JUDr. Tomáš  K o r č e k , poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja si ešte z pred-

chádzajúceho volebného obdobia pamätám, že táto uve dená 

spolo čnos ť, resp. iná blízka spolo čnos ť mala záujem stava ť 

výškovú budovu v tomto priestore. A pokia ľ by sme im 

predali tento pozemok, tak by mali u ľahčenú situáciu. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa nikto nehlási, dávam priestor pre 

navrhovate ľku; pani riadite ľka. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Chcela by som upresni ť, že my teraz robíme alebo 

mapujeme všetky pozemky ktoré sú vo vlastníctve hla vného 

mesta a sú využívané nejakými tretími subjektmi, či sú tam 

uzatvorené platné nájomné zmluvy alebo nie sú? To j e tá 

inventarizácia nášho majetku.  

 A postupným spôsobom prichádzame na to, že niekde nám 

tento nájomný vz ťah chýba a preto uzatvárame platné 

nájomné zmluvy. Predpokladám, že jeden z týchto pro blémov 

alebo týchto je aj táto spolo čnos ť TERNO vzh ľadom k tomu, 

že tá druhá časť kúpnej ceny tvorí opä ť to bezdôvodné 

obohatenie presne dva roky dozadu. Keby tam bola 

uzatvorená platná nájomná zmluva, tak tú druhú časť kúpnej 

ceny nežiadame. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, my už sme po diskusii, čiže už len 

faktickou sa môžte prihlási ť akoby reagova ť na pani 

riadite ľku, že neodpovedala na vaše pripomienky z 

diskusie. Takže máte slovo. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 No, ja by som si zobral normálne slovo, lebo ja ch cem 

dať návrh. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nemôžte, už je po diskusii. No, ale tak, akože. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 No, ešte raz. Ja som sa pýtal na, ako mám da ť návrh 

keď neviem,  či to tam je? Ja som si proste ujas ňoval 

predsa nejakú konkrétnu situáciu. Ujasnené to bolo s tým, 

že zase si uplat ňujem len dva roky nájmu, nie, teda 

obohatenia. Len proste my máme strašne ve ľa pe ňazí, my  

predávame všetko osobitným zrete ľom, ale ke ď sme niekomu 

dali do nájmu, on to využíva alebo teda 20 rokov ne mal 

nájomnú zmluvu, tak my máme to ľko pe ňazí, že nám sta čia 

len posledné dva roky. My nepotrebujeme ho donúti ť k tomu, 

aby nám zaplatil celých 20 rokov, lebo máme ve ľa pe ňazí. 

Pritom na to máme, o.k., nemáme na to de iure nárok , máme 

na to nárok ale de facto, pretože jednoducho nám te n nájom 

unikol. 
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 Nechápem, pre čo to do tohto proste nedáme; to je po 

prvé. 

 A po druhé, hovorím, chcem da ť návrh, aby sme 

jednoducho, a ke ď to teda, takto doplnil by som; ke ď to  

neprešlo, na čo som upozor ňoval v septembri, ak som si ja 

dobre pamätal, tak už vtedy presne vznikol tento pr oblém 

že tam nie je nájomná zmluva. 

 

 Pýtam sa, ako je možné, že od septembra sa o tom v ie, 

2011, a dodnes d ňa sa tá nájomná zmluva nedopracovala?  

 My chceme preda ť ale nájomnú zmluvu sme nemali čas 

urobi ť za 8 mesiacov. Pýtam sa pre čo?  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec, vy čerpali ste si limit. Nepredložili 

ste návrh, to znamená ja konštatujem, že procesne s me 

skon čili diskusiu. 

 Pán poslanec Černý nemôže dosta ť slovo, lebo my sme 

po diskusii; sme po diskusii. Ja som ju uzavrel.   

 

 Slovo dostala riadite ľka ako navrhovate ľka a v tejto 

chvíli sa hlásite protiprávne. Nemôžem to inak pove dať. To 

je zase na vás. Nemôžte to urobi ť. Nemôžte sa hlási ť v 

rozpore s rokovacím poriadkom. To sa nemôžte hlási ť.    

 (Poznámka p. Hr čku.) 

 Prepá čte, ale pravidlá rokovania stanoví rokovací 

poriadok. To je tiež v zákone. Nielen jedna veta čo sa vám 

hodí, aj tá druhá, aj tú si pre čítajte.  
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 (Poznámka.) 

 My to nepredáme pod cenu, dajte návrh. 

 Vy len hovoríte že 10 rokov a pre čo nechcete 

rešpektova ť, že pred chví ľou to poslanci odmietli ten 

princíp. Pre čo to nechcete rešpektova ť? 

 Nemáte pocit, že už ste sa k tomu vyjadrili v tom 

inom bode?  

 Rovnaký princíp na 4 metre, je rovnaký aj na toto.   

 A ke ď to poslanci odmietli, tak ste to mohli 

predloži ť znovu. Môžte to predklada ť každý bod, ale v 

čase, ktorý je na to ur čený. 

 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 uzne-

senia.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o tom návrhu, ktorý máte v 

materiáli; nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Sedemnásti hlasovali za, dvanásti proti, traja sa 

hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

81. 
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BOD 82:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petrža lka, 

parc. č. 3375/1 a parc. č. 3375/6 spolo čnosti SHELL 

Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

 

NOVOZARADENÝ BOD 82: 

Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratis lave, 

k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava -  

Petržalka za ú čelom výstavby cyklotrasy na Kop čianskej 

ulici v Bratislave v zmysle projektu "SERVUS PONTIS  -  

Zelená cesta Kop čianska, Petržalka".  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Jedná sa o zverenie pozemkov o výmere  

4 852 m2, pri čom žiadate ľ mestská časť Bratislava - 

Petržalka nás požiadala o zverenie týchto pozemkov pre 

realizáciu projektu "SERVUS PONTIS - Zelená cesta 

Kopčianska, Petržalka". Uvedený materiál nebol prerokov aný 

vo finan čnej komisii, nako ľko delimita čný protokol sme 

dostali iba v čera. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Pán poslanec Oliver Kríž, nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, ja by som 

chcel v tejto súvislosti poprosi ť o podporu tohto 

materiálu. Uvedomujem si to, že to bolo predložené v takej 

nevhodnej dobe, za 5 minút dvanás ť, aj na poslednú chví ľu. 

Ale ide o projekt, ktorý možno si pamätáte vy z váš ho 

starostovania. Ide o projekt z Európskej únie na 

vybudovanie cyklotrasy. Hlavným garantom tohto proj ektu 

bola mestská časť Jarovce. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rusovce.  

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Teda pardon, Rusovce. A Petržalka tam bola len ako  

spoluautor alebo spolugarant toho celého.  

 Situácia sa žia ľ vyvinula tak, že nakoniec mestská 

časť Petržalka má túto agendu v podstate na svojich 

vlastných pleciach.  

 A snažíme sa zachráni ť tento projekt a hlavne 

investície, ktoré do tohto projektu boli už investo vané. 

Pevne veríme, že sa nám podarí tento projekt dokon či ť. A v 

mene mestskej časti, ke ď si to môžem dovoli ť, tak sa 

snažím ospravedlni ť za to, že je to predložené na poslednú 

chví ľu, ale ide o myslím pozitívnu vec, ktorá ke ď sa 
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podarí, tak bude využívaná ob čanmi nielen Petržalky ale aj 

širokého okolia. Ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Budaj má slovo. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Žia ľ, musím položi ť otázku: Ako sa stalo, že tá 81-

tka prešla, ke ď je to osobitný zrete ľ? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 81-tka, pán poslanec nie je osobitný zrete ľ. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 A čo to je? 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predaj pozemku pod budovou. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Priamy predaj zákon neumož ňuje. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Priamy predaj zákon umož ňuje vtedy ke ď; a vieme 

pre číta ť presne kedy. Je na to predpis. Môžme to pre číta ť, 

pán kolega to nájde, a hne ď to pre čítame, aby sme nemali 

pochybností, či sme rozhodli v súlade so zákonom. Ur čite 

to vieme upresni ť.  

 Ak môžme, dokon číme 82-ku, potom sa vrátime k tomuto. 

 Pán poslanec Kor ček diskutuje k SERVUS PONTIS, 

predpokladám. 

 

 

JUDr. Tomáš  K o r č e k, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa ospravedl ňujem, 

ale taktiež by som sa chcel opýta ť na ten predchádzajúci 

bod, lebo teraz som si pozrel materiál s tým, že pr iamo v 

materiáli je, predaj pozemku sa navrhuje schváli ť ako 

prípad pozemku s vlastnou stavbou pod ľa § 9 odsek 8, at ď., 

trojpätinovou vä čšinou prítomných poslancov z dôvodu 

nesúhlasu starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, tak to je iná vec. To je iná vec, to sme inde , 

súhlasím. Vrátime sa k tomu. 

 Prosím, dokon číme 82. 

 Vrátime sa na vašu žiados ť k 81-tke. Dobré?  

 A vysvetlíme si to, lebo máme k tomu argumenty. 

Povieme vám kde sme. 

 Prosím, 82-ku, má niekto ešte príspevok?  

 Ak nemá, poprosím návrhovú komisiu.  

 A potom ideme spä ť do bodu 81. 
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 Pani poslanky ňa Jégh preberá na seba úlohu 

predsední čky komisie. Ve ľmi pekne ďakujem, že ste sa takto 

dohodli v komisii. 

 Nech sa pá či, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:     

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu písomne 

predloženom. 

 

 

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 82 ; sme o 

SERVUS PONTIS - zverenie pozemkov pre európsky proj ekt.   

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Odchod pani p. Ondrišovej.) 

 Pani poslanky ňa, ďakujem za zodpovedný výkon. Keby 

ste chceli gulášik, máme dole prichystané. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania, jeden nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 

 Teraz spä ť na požiadanie pána poslanca Budaja a pána 

poslanca Kor čeka k bodu 81.  

 Pani riadite ľka, máte slovo. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Tá trojpätinová vä čšina poslancov by 

bola potrebná vtedy, ak by sme mali nesúhlasné stan ovisko 

starostu mestskej časti, avšak toto už nie je pravda, 

pretože my súhlasné stanovisko pána starostu máme k  

dnešnému d ňu. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, v materiáli to bolo vtedy, ke ď sme na ňom 

pracovali, lebo sme ho pripravovali, tak ako ste po vedali 

na minulé, a tam sme dali ten stav, ktorý sme mali.   

 Prosím, vidím, že máte k tomu záujem diskutova ť.  

 Pán poslanec Drozd. 

 Procedurálne, faktické umož ňujem. 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. To je práve to, čo som ja spomínal vždy tie 

zmeny stanoviska starostu Ružinova, raz nesúhlasné,  potom 

súhlasné, a človek sa potom z toho nevie spamäta ť. A nevie 

zdôvodnenie, pre čo je raz nesúhlasné, raz súhlasné. O tom 

sme tu minule diskutovali. 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. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 No, ak si ja dobre spomínam, tak návrhová komisia 

povedala, že schva ľujeme materiál tak ako nám bol 

predložený. A ke ď nám bol predložený s nesúhlasným 

stanoviskom, tak mám za to že tam bola potrebná 

trojpätinová vä čšina bez oh ľadu na to, že vy ste už medzi 

časom dostali, ale ste nám to nepredložili v takom 

materiáli. Teda aspo ň to je môj názor. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka to povedala na úvod. Na úvod to 

hovorí pán starosta, a to vysvetlí. O chví ľu dostane 

slovo, čiže bude reagova ť na vašu pripomienku. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

JUDr. Tomáš  K o r č e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosi ť, pokia ľ v 

budúcnosti budú zmeny čo sa týka predloženého materiálu, 

že došlo k nejakým teda zmenám, tak bol by som rád,  keby 

sme boli o tom informovaní.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím. Súhlasím s vami, pán starosta Pekár to 

vysvetlí; nech sa pá či. 
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Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Táto zmena stanovisk a 

vyvstala vlastne na základe rokovania starostu Ruži nova, 

čiže m ňa, ale aj starostu Bajana, ke ďže sme boli 

obvi ňovaní, že nenap ĺňame rozpo čet hlavného mesta predajom 

majetku a vydávame nesúhlasné stanoviská. To je tá zmena 

stanoviska. Čiže mali sme aj na za čiatku tohto dnešného 

rokovania bod programu, kde sme konštatovali nap ĺňanie 

rozpo čtu, a ve ľmi zlé nap ĺňanie rozpo čtu. Tu si pozrite, 

koľko z tohto predaja môže získa ť hlavné mesto.  

 

 Druhá vec je, páni poslanci, preštudujte si 

materiály. Bu ď ja mám iný materiál, alebo vy ste 

neštudovali, pretože 24. mája 2012 máme predsa v to m 

materiáli súhlasné stanovisko. Tak prosím vás, (gon g) 

pozrite si a potom diskutujme , či máme ten materiál alebo 

nie.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je pravda, že na prvej časti sa hovorilo o troch 

pätinách, pretože sme za čínali s nesúhlasným stanoviskom. 

 V samotnom materiáli od za čiatku je uvedené, že je 

súhlasné stanovisko. Pán starosta Pekár ho udelil p o 

rozhovore, ktorý sme mali. Pamätáte sa, že sme tu n aozaj 

havarovali na niektorých nesúhlasoch. Požiadal som oboch 

starostov o osobitné stretnutie. A ja som bol v ďačný za 

to, že sme našli spolo čnú re č. Nie je to ľahké. Ja si 
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uvedomujem, že mesto v tejto situácii má zložitú si tuáciu, 

ale tu je to napísané, prosím. Nikoho sme nezaviedl i. 

 

 Kto číta materiály vie, že je tam súhlasné 

stanovisko. A tak sme o tom materiáli hlasovali. 

 Ešte pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Áno, ďakujem. Nie že by som bol nadšený tým 

materiálom predchádzajúcim, ale ke ď sa to tu otvorilo, tak 

presne toto bol môj postoj podpori ť príjmy mesta. A to je 

na vysvetlenie. A je to svojim spôsobom aj podpora vás, 

pán primátor, aby ste mali ľahšiu situáciu. Toto je to. 

Rád by som tam videl možno o nie čo vyššiu cenu, možno tak 

ako pán poslanec Hr čka vyrokovanú, možno nejaké dlhšie 

obdobie, ale to sa asi nedá robi ť na kolene dlhšie obdobie 

ako dva roky. Takže to bol dôvod aj pre čo pán starosta 

Pekár zmenil názor. Jednoducho naplni ť rozpo čet mesta. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte pán starosta Pekár. 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Po prvé nesúhlasné vlastne bolo z dôvodu, tak ako tu 

bolo povedané, že tam od pána Kor čeka, že môže tam by ť 
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výstavba. Ja verím, že pani hlavná architektka nám pomôže 

svojim stanoviskom, ke ď náhodou táto spolo čnos ť požiada o 

konanie týkajúce sa výstavby v tom priestore. Ve ľmi pekne 

ďakujem dopredu. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte pán poslanec Kor ček. 

 

 

JUDr. Tomáš   K o r č e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. No, ja si myslím, že pani hlavná 

architektka, aj ke ď si ju ve ľmi vážim, nám ve ľmi nepomôže, 

pretože či niekto dostane súhlasné záväzné stanovisko 

nerozhoduje hlavná architektka ale rozhoduje územný  plán. 

A ten územný plán je tu jasný. 

 Takže ja si myslím, a je to vec názoru, možno že 

Ružinov čania si zaslúžia ďalšie retro a asi ho aj budú 

mať. Ja som z Nového Mesta, takže nechcem sa ďalej k tomu 

vyjadrova ť viacej. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, ešte pani hlavná architektka. 

 

 

Ing. arch. Ingrid K o n d r á d o v á, hlavná archi tektka:   

 Ďakujem. Ďakujem za slovo, aj za dôveru. Ja som 

presved čená, že musíme si toto ustráži ť.  
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 A čo sa týka záväzných stanovísk zo zákona, pán 

poslanec je to mojou úlohou, tak sa o to fakt všemo žne 

snažím tieto veci ma ť pod kontrolou. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S tým, že ak je to stabilizované územie, tak tá 

situácia je pre nás ľahšia, pretože máme dodržiava ť 

proporcie, charakteristický raz krajiny, at ď. Kritériá, 

ktoré pre toto územie skôr sp ĺňa tá nižšia zástavba.  

 

 Prosím, diskutujeme o veci, ktorá už je uzavretá.  

 Takže ak chcú diskutova ť ďalší poslanci; len faktické 

poznámky.  

 Ako neviem, na čo tu chcete diskutova ť, lebo všetko 

je jasné. Rozhodli sme právoplatne o bode 81 a nemá me sa k 

tomu čo ďalej vyjadrova ť. Vysvetlili sme, v čom je 

problém.  

 Na riadne vystúpenia vám nedám slovo, páni.  

 Nemáme zaradený bod 81.  

 Faktické poznámky áno, ak chcete procedurálne nie čo 

poveda ť, máte na to priestor, ale nebudeme tu rozvíja ť 

debatu o nie čom, čo je uzavreté. 

 Pán poslanec Hr čka, pán poslanec Kolek; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Jedna otázka; už som tu videl jedenkrát, ke ď sa 

stalo, že sme za čali hlasova ť, neprešlo, a dali ste 
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hlasova ť o tom istom bode druhýkrát, pretože tu nebolo 

dostato čné množstvo ľudí. Tak ja sa chcem spýta ť, ke ď ste 

povedali, že to je právoplatne ukon čené, tak ke ď príde raz 

neúspešné a dáte hlasova ť druhýkrát aby bolo úspešné, tak 

ja navrhujem, ke ď to bolo neúspešné, že by mohol by ť návrh 

aj znova hlasova ť a možno by mohlo by ť aj neúspešné. Lebo 

potom chcem vedie ť, aké je tam pravidlo, kedy vy tam dáte 

hlasova ť dvakrát o tom istom bode a kedy nie.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ke ď sa bod ukon čí prijatím uznesenia, 

tak vtedy už je uzavretý, už nemožno sa k nemu vrát i ť, ke ď 

je uzavretý. 

 

 Kým nie je uzavretý a uzavretý nie je rozhodnutím 

poslancov, tak je možné hlasova ť aj viackrát; pretože tu 

vtedy naozaj nebolo dos ť poslancov. Kým nie je uzavretý 

bod, je stále možnos ť že vy rozhodnete tak ako chcete, to 

znamená že schválite.  

 Ak rozhodnete že neschválite, a je to definitívne,  a 

ja vidím, že tá vô ľa je jasná, tak neskúšam dvakrát. To 

sme tu robili možno raz, ke ď bolo jasné že tu poslanci 

dobiehali zvonku a povedali, že nestihli sme, ale c hceli 

sme by ť pri tom. To sa tu stalo úplne výnimo čne, to tu 

nikdy nerobíme.  

 Rešpektujem vaše rozhodnutie a bodka.  

 

 Prosím, nerozvíjajte túto diskusiu, lebo je smiešn a.  

 Pán poslanec Kolek. 
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Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ:  

 Myslím, že to je už zbyto čné, ale ja naozaj by som 

skôr chápal, že toto hlasovanie môže sa vyhodnoti ť ako 

zmäto čné. Čiže práve preto, aby sme predišli takémuto 

vysvet ľovaniu, môžme ešte raz absolvova ť hlasovanie. 

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, neviem v čom bolo zmäto čné? Všetci 

vedeli o čom hlasujú; aj vy, aj všetci. Aj všetci.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ja vás žiadam, aby sme pokra čovali v 

bode programu rokovania tak ako; neviem, pre čo ste sa 

vrátili. A mám taktiež za to, že pokia ľ bolo zmäto čné 

hlasovanie alebo to hlasovanie ktoré uvádza pán kol ega 

poslanec, tak sme hlasovali o tom, že súhlasí 

zastupite ľstvo s opätovným hlasovaním. Nebolo to svojvo ľné 

vaše rozhodnutie.  

 Prosím vás, aby sme pokra čovali v bode programe 

rokovania číslom 83. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram rokovanie o bode číslo 83. 
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BOD 83:  

Návrh na predaj časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 580/7 a parc. č. 580/35 na ulici Strmé 

sady.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o predaj 23 m2, pretože 

žiadatelia pri výstavbe garáže a oplotenia k rodinn ému 

domu zabrali pozemky vo vlastníctve hlavného mesta a túto 

skuto čnos ť zistili až na základe geometrického plánu, 

ktorý si dali vypracova ť. Máme k tomuto materiálu súhlasné 

stanovisko starostu mestskej časti aj finan čnej komisie.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu 83. 

 Nikto sa do nej neprihlásil. 

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:    

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

písomne predložené. 
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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 ťjeden prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod 84. 

 

 

BOD 84:  

Návrh na predaj rekrea čnej chaty so súp. č. 816 a pozemkov 

parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. č. 5079/69 v 

okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekule, rekrea čná oblas ť 

Moravský Ján - Sekule, formou priameho predaja s ce novou 

ponukou . 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Jedná sa o predaj našej rekrea čnej 

chaty. Ke ď si dobre spomínate, takúto jednu rekrea čnú 

chatu sme priamym predajom takisto predali a získal i sme 

na tom ve ľmi vysokú cenu. Priamy predaj je možný vzh ľadom 

k tomu, že zákon nám to umož ňuje, pretože znalecký posudok 

nie je vyšší ako 40 000 €. Máme na to stanovisko 
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Ministerstva financií, v tom materiáli je to uveden é v 

dôvodovej správe. Máme kladné stanovisko finan čnej komisie 

k predloženému materiálu.   

 

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 programu; pani 

poslanky ňa Tvrdá má faktickú poznámku. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja neviem, či hovoríme o tom istom, čo 

sme predávali tie chaty, na to bola sú ťaž a bolo tam 11 

prihlásených. Ja som bola vo výberovej komisii a bo la 10-

násobok ceny. Takže tak. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O tom hovoríme, a toto je to isté. Toto dáme, ke ď sa 

prihlási 10, budú sú ťaži ť medzi sebou elektronickou 

aukciou. A je možné, že získame takisto ve ľmi výhodnú 

cenu.  

 Nikto sa do diskusie ďalej neprihlásil, pani 

poslankyni sme odpovedali.  

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 Bod 85. 

 

 

BOD 85:  

Návrh na schválenie 2. kola zverejnenia zámeru na n ájom 

nebytového priestoru na prízemí objektu na Bodrocke j 44 v 

Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Jedná sa o opakované kolo nájmu 

nebytového priestoru v celkovej výmere 24 m2 na dob u 

neur čitú za ú čelom vytvorenia prevádzky obchodu alebo 

služieb. Vzh ľadom k tomu, že do prvého kola sa nám nikto 

úspešne prihlásil, navrhujeme zníži ť cenu nájomného na 110 

€/m2 na rok. Máme súhlasné stanovisko finan čnej komisie k 

predloženému materiálu. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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 Nik sa neprihlásil, prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 ťjeden prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Dostali sme sa na poslednú stranu našej pozvánky.  

 Ja nechcem demoralizova ť, ale ak by ste mali pocit, 

že na čim by aj ve čeru bolo, tak nie čo sme pre vás 

zabezpe čili, ale neviem že ako sa do toho pustíme, tak 

nechám to skôr na vás.  

 Ideme ďalej. 

 

 Ja nemám problém. Ja len avizujem, že kto je hladn ý, 

tak máme nejaký gulášik. Tak ni č lepšie sme nezohnali, 

poviem to tak, lebo sme nerátali s ve čerou. Sme to po 

včerajšku pojali ve ľmi optimisticky. 

 Takže sme v bode 86. 
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BOD 86:  

Návrh na schválenie finan čného príspevku na zabezpe čenie 

internetu pre Múzeum mesta Bratislavy Antická Gerul ata 

Bratislava - Rusovce.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Ide o schválenie príspevku vo výške  

3 000 € pre našu príspevkovú organizáciu za ú čelom 

zabezpe čenia internetu pre návštevníkov kultúrnej 

pamiatky, ktorá sa pripravuje na zápis do Zoznamu 

svetového kultúrneho dedi čstva UNESCO. Máme súhlasné 

stanovisko finan čnej komisie.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu. 

 Konštatujem, že sa nikto neprihlásil. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 Bod 87. 

 

 

BOD 87:  

Návrh na od ňatie časti pozemku parc. č. 135 k. ú. Rusovce 

mestskej časti Bratislava - Rusovce a na zverenie 

novovytvorených pozemkov v k. ú. Rusovce do správy Múzea 

mesta Bratislava - Antická Gerulata Bratislava - Ru sovce.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Tento materiál súvisí s predchádza-

júcim materiálom na zabezpe čenie v podstate tej istej 

aktivity, ktorá bola v predloženom materiáli.  

 Máme súhlasné stanovisko finan čnej komisie. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Je to prosím snaha získa ť certifikát UNESCO pre jednu 

z našich pamiatok, čo by pre Bratislavu bolo mimoriadne 

významné a cenné.  

 Takže, ak sa chcete vyjadri ť, nech sa pá či.  

 Ak nie, dám priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval.   

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod 88. 

 

 

BOD 88:  

Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, par c. č. 

15294/36 od DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, so  sídlom 

v Bratislave .  

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne.  
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 Ide o materiál, ktorým by sme kúpili 307 m2 od 

spolo čnosti DRUTECHNA za ú čelom získania finan čných 

prostriedkov z Opera čného programu Bratislavský kraj, fond 

Európskej únie, aby sme mohli realizova ť stavbu 

trolejbusovej trate Tren čianska. V pôvodnom materiáli bolo 

predložené viacero alternatív splácania kúpnej ceny , ktorá 

je stanovená na 84 732 € s tým, že finan čná komisia 

schválila druhú alternatívu, ktorú sme predkladali v 

materiáli. Čiže tú vám v sú časnosti predkladáme do 

mestského zastupite ľstva. A to by znamenalo, že túto kúpnu 

cenu by sme uhradili v dvoch splátkach, pri čom prvú 

splátku do 30 dní od podpísania zmluvy a druhú do j edného 

roka.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Konštatujem, že sa nikto do nej neprihlásil. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

nehlasovali. 

 Čiže prijali sme platné uznesenie. 

 Otváram rokovanie o bode číslo 89. 

 

 

BOD 89:  

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Petrž alka.  

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ide o dohodu o urovnaní medzi hlavným  

mestom Slovenskej republiky a ú častníkmi uvedenými v 

uznesení predmetného materiálu, pri čom predmetom tejto 

dohody bude uznanie vlastníckeho práva v prospech h lavného 

mesta Slovenskej republiky. Vedieme súdny spor z dô vodu 

duplicitného zápisu vlastníckeho práva a touto doho dou by 

žiadatelia uznali naše vlastnícke právo, a tým pádo m by 

sme aj ukon čili súdny spor, ktorý vedieme. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.  

 Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa Maz 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden hlasovalo za, nikto nebol proti, 

hlasovania sa nikto nezdržal, dvaja nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Sme v bode číslo 90. 

 

 

 

BOD 90:  

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Ra ča. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ide o podobný materiál ako v 

predchádzajúcom bode akurát s tým rozdielom, že sa jedná o 

katastrálne územie Ra ča. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu. 

 Nikto sa do nej nehlási. 
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 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Sme v bode 91. 

 

 

BOD 91:  

Návrh na spä ťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bratislavy 

podaného d ňa 25. 10. 2010 vo či rozsudku Okresného súdu 

Bratislava IV, sp. zn.: 186/06 zo d ňa 15. 04. 2010 v plnom 

rozsahu . 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Materiál predkladá pani námestní čka Kimerlingová; 

dávam jej týmto slovo. 
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Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á, prvá námestní čka 

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Milé kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosi ť o 

podporu tohto materiálu, pretože sa jedná o nápravu  

krivdy, ktorá v 67 roku vznikla tým, že záhrada bol a 

vyhodnotená ako opustený pozemok a majitelia boli 

vyhodnotení ako zdržiavajúci sa na neznámom mieste.  Pritom 

tá záhrada opustená nebola, pretože tuná pani Mechá čkovú 

ste si vypo čuli ako ob čianku, ktorá popisovala celú 

genézu. Opustená nebola a v podstate tento majite ľ sa 

stále nachádzal v obci. Tuná máte doložené aj dokla dy o 

tom, že vlastne aj všetky štátne orgány ho pokladal i za 

majite ľa, pretože na všetky rokovania ho pozývali. Že to 

bolo skonfiškované v tom 67, on sa v podstate dozve del až 

v roku 2006, ke ď chcel darova ť tento majetok svojmu synovi 

a vlastne už si nemohol uplatni ť ani reštitu čný nárok.  

 

 Celý život žil v dobrej viere, že to čo si z úspor v 

44 kúpil, že vlastne stále je jeho majetkom. A hovo rím, 

dokonca do roku 2008 sme od nich brali aj da ň z 

nehnute ľností. Prvýkrát v roku 2009 sme ho upozornili, že 

tam je písaný vlastník mesto. 

 Takže toto je vlastne náprava krivdy z minulosti. 

 A je to náprava tým spôsobom, že by to vydržal, ke ďže 

už reštitu čný nárok si uplatni ť nemôže. 

 

 Naši úradníci pomerne správne namietajú, že vlastn e 

vtedy, že už tam prišlo k pre číslovaniu parciel, at ď. Ale 

tú krivdu by sme nenapravili. 

 Prosím vás o podporu tohto návrhu. 
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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 91. 

 Konštatujem, že nikto sa do nej neprihlásil. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 o tomto bode. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, traja 

poslanci nehlasovali. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 92. 

 

 

BOD 92:  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 479/2012 zo d ňa 01. 03. 

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.         

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Mestské zastupite ľstvo na svojom 

zasadnutí v marci roku 2012 schválilo uznesením náj om 

pozemku v katastrálnom území Petržalka pre spolo čnos ť 

CRESCO POPPER na dobu neur čitú za nájomné 12 €/m2 na rok 

za ú čelom úpravy komunikácie a napojenia na križovatku, 

vybudovanie chodníkov, zastávok MHD a  verejného os vetle-

nia pre zónu C2 Južné mesto, Petržalka.    

 

 Nájomca nás požiadal o zmenu podmienok tejto nájom nej 

zmluvy týkajúcej sa výšky nájomného a požiadal nás,  aby 

nájomné platil iba za užívanie predmetu nájmu po čas doby 

skuto čného užívania cesty za ú čelom jej zhodnotenia a 

výstavby, a v tomto zmysle sme aj predložili uznese nie k 

tomuto materiálu. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S tým, že nám tam tú cestu vybuduje a odovzdá nám ju 

bezplatne. Čiže vlastne on potrebuje ten nájom po čas 

realizácie tohto diela, ktoré vlastne robí v prospe ch 

hlavného mesta. 

 Pán poslanec Kolek ako prvý diskutujúci, faktická 

poznámka. 
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Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ:    

 Poprosil by som len pani predkladate ľku, teda aké 

bolo stanovisko finan čnej komisie? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, to sme nepo čuli. Nech sa pá či. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Finan čná komisia nesúhlasila s predloženým mate-

riálom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Hlási sa niekto, prosím, do diskusie? 

 Ak sa nehlási, je tu priestor pre vaše rozhodnutie . 

Vyjadríte sa, prosím, hlasovaním. Dám priestor pani  

predsední čke. 

 Nech sa pá či, návrhová komisia. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia 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 predloženom 

návrhu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, jeden proti, šiesti sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

92. 

 Bod 93. 

 

 

BOD 93:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu 42, Slatinská 2, 

Žitavská 4, Ra čianska 63, Sibírska 35, 37, Brodská 2, 4, 

6, 8, Karloveská 51, 53, 55, Silvánska 12, 14, 16, Lachova 

18, Muškátová - garáže, vlastníkom bytov a nebytový ch 

priestorov . 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predkladáme bez úvodného slova. To je materiál, kt orý 

tu štandardne máme z h ľadiska vysporiadania pozemkov.  

 Nech sa pá či. Nikto sa nehlási. 

 Návrhová komisia. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bolo 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Myslím, že ste to dobre odhadli s tým pokra čovaním 

schôdze a naviac zohrievaný gulášik je ešte lepší a ko 

čerstvý, takže; studený nie. Zohrievaný. Zohrievaný guláš 

nemá svoje čaro.  

 Tridsa ťdva prítomných.  

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod 94. 

 

 

BOD 94:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 37/2011 zo d ňa 

03. 03. 2011 a 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 

 Bez úvodného slova ako tradi čne. 

 Konštatujem, že sa nikto nehlási. 

 Prosím, návrhová komisia. 

 O tom čo je neskorá ve čera, by som vám porozprával 

niekedy, ale; 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Bod 95. 

 

 

BOD 95:  

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  

 Nech sa vám pá či. 

 Pán poslanec Fiala. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja som pred časom interpeloval 

spôsob výpo čtu ceny autobusu do Mariánky. Tá odpove ď je 

pomerne vtipná, pretože mi odpovedali, ale neodpove dali 

presnou konkrétnou sumou. Tak môžme si síce dopisov ať. Vy 
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ste ma, pán primátor, vyzvali, že aj pre vás by to bola 

zaujímavá informácia. Je to čarovné. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, vieme to zisti ť aj rýchlejšou cestou 

ako by sme si dopisovali. Takže dohodneme sa ke ď skon číme, 

ja vám poviem ako to zistíme. 

 Nech sa pá či; pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

Anna  D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ja by som vás chcela 

poprosi ť v takej veci, ide o majetkovoprávne usporiadanie 

verejného vodovodu a kanalizácie medzi; 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale sme v odpovediach. Interpelácie o chví ľočku. 

 Teraz máme odpovede, ktoré ste dostali. 

 

Anna  D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ahá, pardon, pardon. Prepá čte. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec reagoval na to, že som mu dal odpove ď, 

ktorá ho neuspokojila, poviem to takto. A my si to budeme 

musie ť dopoveda ť, lebo ja mu ve ľmi dobre rozumiem.  

 Ale ten bod bude o chví ľočku.  
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 Ke ďže sa nikto k 95 nehlási, máme pred sebou 

pravdepodobne posledné hlasovanie v tomto dni praco vnom. 

 Návrhová komisia k bodu 95. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 o bode 95. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Teraz otváram bod 96. 

 

 

BOD 96:  

Interpelácie  

 

 

Predsedajúc: Doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

             primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ako prvej dávam slovo pani poslankyni Dyttertovej a 

potom budú nasledova ť všetci riadne prihlásení.  
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 Ako prvej dávam slovo pani poslankyni Dyttertovej.  

 A potom budú nasledova ť všetci riadne prihlásení.  

 Čiže pani poslanky ňa Dyttertová má priestor pre svoju 

interpeláciu; nech sa pá či. 

 

 

Anna  D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Jedná sa o majetkovo-

právne usporiadanie verejného vodovodu a kanalizáci e medzi 

Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou a záujmovým združe-

ním Vodojem, Jarovce. Je to taká delikátna vec, osl ovili 

ma ob čania a chcela by som vás poprosi ť. Ja pre čítam, ja 

som to napísala písomne, lebo by som potrebovala pí somnú 

odpove ď. Takže jedná sa o majetkové vysporiadanie medzi 

vodárenskou spolo čnos ťou, ktorá v minulom roku na základe 

zmluvy medzi BVS a Vodojemom Jarovce, založila náro k 

spolo čnosti Vodojem Jarovce naklada ť s verejným vodovodom.  

 Táto spolo čnos ť podmie ňuje súhlas vodárenskej, VVS 

teda s napojením subjektov na vodu svojim vlastným 

súhlasom za poplatok. Dotýka sa to aj obyvate ľov a 

vlastníkov nehnute ľností v oblasti Rusovce, kde si 

občania, vä čšinou mladé rodiny stavajú rodinné domy. 

Situácia je vážna, nikto tieto rodiny pred kúpou po zemkov 

neinformoval o tom, že teda nebude tento súhlas dáv aný a 

že sa nebudú môc ť napoji ť na vodu. 

 

 Mám informáciu, že BVS už urobila nejaké kroky k 

dohode, ale trvá to už pomerne dlhý čas a ob čania sú 

nespokojní; aj tí čo už tam bývajú, aj tí ktorí teraz si 

žiadajú o vyjadrenia k stavebnému povoleniu a dostá vajú 

zamietavé stanovisko. 
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 Takže by som vás ve ľmi pekne poprosila, keby ste sa 

poinformovali o tom. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, interpelácia je kvalifikovaná 

otázka, ktorou sa domáhate vysvetlenia vo vz ťahu k 

činnosti toho koho interpelujete. Ja v tomto smere n emám 

žiadnu pôsobnos ť. Ja by som skôr čakal, že sa obrátite na 

pána predsedu dozornej rady, niekoho kto je priamo zo 

spolo čnosti, ktorý cez orgány môže kona ť. Ja to rád 

zistím. Čiže ja vám informáciu poskytnem, ak chcete 

vedie ť, pre čo, na čo, za čo. Ak tam smeruje tá interpelácia, 

rád to urobím. Ale myslím, že nedosiahneme to čo chcete. 

Vy chcete nápravu, aby ich tam nekasírovali za, že chcú 

pripoji ť tú svoju spolo čnos ť. Čiže ako rád to urobím, 

hovorím, len aby ste vedeli, čo tým chcete dosiahnu ť.  

 Takže, nech sa pá či, máte faktickú poznámku, aby ste 

to upresnili. 

 

 

Anna   D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno, ďakujem pekne. Ja len upresním. Áno, ja som sa 

samozrejme rozprávala s pánom Šindlerom, ako predse dom 

dozornej rady, on sa tiež informoval. Ja skorej by som 

prosila ako vašou autoritou, keby ste mohli sa zasa di ť, 

pretože v tej veci sa už; toto je už dos ť dlhá, dlho sa  

ťahajúca záležitos ť a nijak sa nepohý ňa dopredu. Takže 

možno, že by som mohla priamo na pána riadite ľa, alebo 
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neviem koho ešte, ale skôr som chcela využi ť takúto 

možnosť, aby sme dostali kvalifikovanú odpove ď. Ďakujem. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne za tú varu interpeláciu. 

 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. Ja 

som v marci vás interpeloval oh ľadne jedného neš ťastného 

prechodu pre chodcov u nás na Púchovskej ulici v Ra či. 

Bolo mi odpovedané v termíne s tým, že teda bolo 

odsúhlasené v príslušných komisiách zlepšenie dopra vno-

bezpe čnostnej situácie. A skuto čne aj v mesiaci máj tam 

bolo osadené zvislé dopravné zna čenie, aj dopravné 

gombíky, ale ešte stále tam nie je vyzna čený prechod pre 

chodcov zvýraznený červený s bielymi pruhmi. A aj ostatné 

prechody na magistrátnych cestách v Ra či sú už dos ť 

ošúchané, tak sa chcem spýta ť, či pristúpi mesto v krátkej 

dobe k nejakému obnoveniu tohto dopravného zna čenia, alebo 

či je nejaký problém s dodávate ľom? 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec, ak dovolíš, na toto odpoviem písomne , 

neviem na to reagova ť. Moji kolegovia to vyhodnotia a 

dostaneš písomnú odpove ď na svoju interpeláciu. 

 Pani poslanky ňa Jégh. 
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Izabella   J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja mám obdobnú interpeláciu.  

 Chcela by som vás poprosi ť, aby ste na oddelení 

cestného hospodárstva nejaké veci pohli alebo posúr ili. A 

síce z Podunajských Biskupíc z miestnej samosprávy prišla 

požiadavka vo februári na obnovu cestného zna čenia 

križovatky Kazanská, Dudvážska. Do dnešného d ňa ani mäkké 

"f", žiadna odpove ď, ni č sa nedialo.  

 

 Už je na ceste ďalšia požiadavka na ozna čenie na 

opravu alebo obnovu toho ozna čenia tých prechodov na 

frekventovanej ulici, ako je Nákovná, tiež magistrá tna 

cesta, a ďalšie komunikácie. 

 

 Opätovne žiadam, aby OCH opravila tú komunikáciu, 

resp. zástavku linky 70 na Odeskej - Žiarskej, na 

križovatke. Aspo ň tú časť, kde je nástupisko, výstupisko 

toho, tej linky. Lebo nový koberec na tieto mestské , teda 

magistrátne cesty pôjde až len niekedy od dva, o tr i roky, 

keď sa tam dokon čí kanalizácia, lebo tam sa to chystá. 

Takže dlho by sme čakali. A už čakáme aspo ň 15 rokov na 

obnovu tejto jednej zástavky, lebo je to tam nebezp ečné. 

 

 Potom by som chcela poprosi ť takisto oddelenie 

cestného hospodárstva. Pripomínam opä ť cestnú svetelnú 

signalizáciu    Komárovská  - Podunajská - Vrakunsk á.  

 Po čuli sme ešte doobeda, že budeme ma ť dodato čný 

príjem nejakého Dopravného podniku, nejakých divide nd. 

Cestná svetelná signalizácia, tá je už vysú ťažená, ten 

investor čaká na to, aby mohol prácu za čať. Prosím vás, z 
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tohto milióna, či neviem ko ľko tam bude, dajme tie peniaze 

na to už čo je hotové, čo už čaká len na proste na to, aby 

mohli za čať a mohli to urobi ť. Ďakujem. To je všetko. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. Na tie konkrétne veci 

zareagujeme samozrejme písomne, lebo to je podobný prípad 

ako predtým. Na tých 1,2 milióna, to bude horšie. V y to 

viete, že ja vašu križovatku používam ako príklad t oho, že 

mesto nemá peniaze ani na to čo už má vysú ťažené, 

pripravené a čo by mohlo za čať realizova ť, keby malo 

zdroje. Obávam sa že ten milión už chodí nejak iná č tuto 

medzi klubmi, čiže budete zrejme diskutova ť medzi sebou. A 

povedal som, že v septembri budú poslanci rozhodova ť, ale 

na prvom mieste budú dlhy. Dlhy. Potom budeme stava ť. My 

nemáme na dlhy. Takže ako len hovorím, pripomínam 

situáciu, ktorú vy dobre poznáte. A ja by som rád n a tú 

vašu križovatku našiel, lebo nejaký ďalší príklad by som 

si rád osvojil.  

 A tú vašu križovatku mám dobre zvládnutú. 

 Pán poslanec Kor ček, interpelácia. 

 

 

JUDr. Tomáš  K o r č e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. V prvom rade by som sa chcel 

poďakova ť, pán primátor, za ve ľmi promtnú reakciu na moju 

interpeláciu, ktorú som dal na predchádzajúcom zast upi-

te ľstve oh ľadom poškodeného zábradlia na križovatke 

Vajnorská a Odbojárov. Boli tam už pracovníci, ktor í teda 
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toto poškodené zábradlie odstránili. A ja pevne ver ím, že 

sa do čkáme aj nového zábradlia. 

 

 Chcel by som vás opýta ť, nako ľko dostal som ur čité 

neoverené informácie, že by sa mala chysta ť nová 

organiza čná štruktúra magistrátu. Či toto je pravda? 

 

 A taktiež by som chcel upozorni ť na § 11 ods. 5 

zákona o hlavnom meste, ktorý hovorí, že mestskému 

zastupite ľstvu je vyhradené ur čova ť organizáciu 

magistrátu. Takže pokia ľ by ste sa rozhodli k takému 

nie čomu pristúpi ť, bol by som rád, keby sme to prerokovali 

aj na zastupite ľstve. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, k tej organiza čnej štruktúre poviem, že 

máme spracovanú organiza čnú štruktúru. Chceme s ňou 

vstúpi ť do praxe od 1. 8., to je zatia ľ pracovný dátum, 

ktorý sme komunikovali aj našim odborárom. 

 

 S tým, že máme uznesenie mestského zastupite ľstva, 

ktorý vlastne vyriešilo tento problém, pretože schv álilo 

organiza čný poriadok a primátorovi dalo možnos ť ur čova ť tú 

organizáciu. A to uznesenie je platné a držíme sa h o. 

Čiže, kým sa to uznesenie nezmení, tak vy ste tú prá vomoc 

zastupite ľstvo delegovali v minulom volebnom období na 

primátora, a ja sa snažím tú právomoc využi ť. 

 Takže môžem vám predloži ť informáciu o tom aká 

štruktúra je.  
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 Ale tú právomoc ste preniesli na primátora. Takže to 

len chcem poveda ť, že takto vyzerá zatia ľ tá situácia. Vy 

sa k tomu chcete vyjadri ť; nech sa pá či. 

 

 

JUDr. Tomáš  K o r č e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Len neviem či pri tom hlasovaní, o 

čom sa hlasuje, si všetci poslanci uvedomili. Ja by som 

teda dal na zváženie a dal by som v bode rôzne, by som 

predložil návrh, aby ste predložili túto novú organ iza čnú 

štruktúru na vyjadrenie zastupite ľstvu a nech sa poslanci 

vyjadria. 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, interpelácia. 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, interpelujem vás, ale asi na odpove ď si 

budete musie ť prizva ť aj hlavnú architektku. Už ve ľmi 

dávno chcem vedie ť, aké odborné argumenty dopravné a 

urbanistické viedli k tomu, že Námestie Slovenského  

národného povstania je neprejazdné?   

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odpoviem, pán poslanec, lebo to je rozhodnutie ešt e z 

dávnejších čias. Týka sa pani hlavnej architektky aj pána 
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hlavného dopravného inžiniera, čiže dostanete na to 

odpove ď. Priznám sa, že by som to nevedel teraz 

formulova ť.  

 

 Bola to snaha uk ľudni ť to námestie, a uk ľudnili ho až 

tak, že sa to stalo až m ŕtvou zónou, tak to hovoria 

viacerí obyvatelia mesta. A neviem, či autá by to oživili, 

to zase nechcem poveda ť. Čiže dostanete na to odpove ď, 

ktorá bude skôr odborná. A ja sa naozaj opriem o pr ácu 

svojich kolegov, ktorí to vedia posúdi ť lepšie ako ja, 

lebo my sme už o tom diskutovali, či náhodou to námestie 

nemáme opäť spojazdni ť, aspo ň jedným smerom. Ako by to 

bolo, čo by to znamenalo. Čiže tú odpove ď možno dostanete 

širšiu, kde vám nazna číme naše uvažovanie o tom. 

 

 Pani poslanky ňa Jégh vám nemôžem da ť faktickú 

poznámku, lebo myslím že; upozorni ť, či ako? Interpelácie 

máme teraz, teraz sa neupozor ňuje, teraz interpelujeme.   

 (Poznámka pani poslankyne Jégh, že nie je kompletn á 

návrhová komisia.) 

 Ahá, návrhová komisia, to je vážne, to je 

procedurálna otázka 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 A tu máme už na uznesenie, neviem, či návrhová 

komisia to môže akceptova ť, alebo akože. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 V rôznom, teraz v interpeláciách nie je možné dáva ť 

žiadne návrhy na uznesenie. Pán poslanec Hr čka to písal 

dlho a my to v rôznom na za čiatku vyriešime, aby sme vás 

doplnili, aby ste posúdili že čo môžte prijíma ť alebo nie. 

Určite poslanci môžu predklada ť návrhy, ale v bode rôzne.  

 Teraz máme interpelácie.  

 Čiže ďalší v poradí je pán poslanec Budaj.    

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Vážený pán primátor, chcem vás požiada ť, aby ste pre 

budúce zastupite ľstvo ponúkli poslancom hlavného mesta 

informáciu, v rámci informácií, ktoré zvy čajne dostávame o 

tom, aký postoj zaujíma magistrát ku kauze Cvernovk a. A o 

tom, ako boli alebo neboli porušené hygienické aleb o 

právne predpisy. Viem, že v tejto chvíli je to hodn otené 

rozporne, Krajská prokuratúra súdi o búracom povole ní 

jedno, okresná druhé, ale verím, že do septembrovéh o 

zastupite ľstva v tom bude ma ť jasno.  

 

 Pre čo o to žiadam?  

 Viem, že nie je to kompetencia vedenia magistrátu,  

ale ako poslanci sme poslancami Bratislavy a chceme  stá ť 

aj na strane aj poslancov mestskej časti, ktorí tam bránia 

záujmy ob čanov, a chceme by ť aj informovaní. Čiže ide mi 

len o informáciu.  

 

 Ak to bol prejav ďalšieho z prípadov arogancie 

developerov, s akými sa ob čas potýkame, ur čite to bude  

podnetom aj pre to, aby sme sa zamysleli, či neiniciova ť 

nejaké zmeny, či v zákonoch alebo v predpisoch, ktoré máme 
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ako mesto na to, aby sme ú činnejšie bránili pred takýmito 

škandálmi alebo nejasnos ťami.  

 

 Dodávam ešte v závere, že ako mám informácie, tak aj 

vedenie mesta bolo vlastne prekvapené a zasko čené postupom 

developera. Čiže vidno, že nepanuje taká zdravá atmosféra 

dôvery a otvoreného konania, ale že stále je ešte z vykom 

nás zasko či ť, postavi ť pred hotovú vec.  

 

 A ob čania o čakávajú, že vedenie mesta a primátor 

takéto veci má v rukách a má na to dos ť pák. Ak nie je 

dos ť pák, treba to vedie ť jasne poveda ť, a možno táto 

kauza nás k tomu posunie bližšie. 

 

 Žiadam teda o vypracovanie správy. Ak by to ešte 

nebolo v septembri ešte jasné, tak samozrejme že ne skôr. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, v septembri my môžme da ť priamo ve ľmi 

rýchlo. Tu nie je čo odklada ť. Tá kauza je živá teraz, ty 

si na ňu, pán poslanec, upozornil.  

 

 A musím poveda ť, že sa to stalo v čase, ke ď som sa 

vracal zo služobnej cesty, čiže nebol som tu v sobotu v 

ten inkriminovaný de ň, zastupovala ma pani námestní čka. Do 

prípadu sa vlastne vložila aj pani hlavná architekt ka, 

pretože sme konali v tom smere a zis ťovali sme situáciu 

priamo na mieste. Najviac pre to urobil Stavebný úr ad. 
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 Žia ľ, tá situácia je taká, že mesto priamo 

kompetencie nemá, ani v oblasti hygieny, ani v obla sti 

stavebného konania. Ale v sú činnosti s oboma týmito 

zložkami, aj s Regionálnym úradom verejného zdravot níctva, 

ktorý je vlastne orgánom hygieny, aj so Stavebným ú radom 

sme v kontakte. Ja som telefonoval s pani zastupujú cou 

riadite ľkou na hygiene, s pánom starostom sme mali 

telefonický aj osobný kontakt. A vyjadril som mu po dporu v 

tom, že ak by čoko ľvek mesto mohlo urobi ť, a ešte som 20 

minút telefonoval s investorom, ktorému som povedal , že 

ako takto si to nepredstavujeme, pretože to že sa t am 

narábalo s azbestom tak ako sa narábalo, m ňa toto najviac 

vyrušilo.  

 

 Ja sa vám priznám, že nie je úlohou mesta skúma ť 

platnos ť búracieho povolenia, to som sa spo ľahol na 

konanie mestskej časti. Ale ak sme zistili, že sa do 

vzduchu dostal azbest a že by mohol ohrozi ť deti, ke ď som 

takú informáciu dostal, bol som ve ľmi znepokojený a 

investorovi som oznámil, že nás naozaj nepríjemne 

prekvapil.  

 

 My sme mali s pani architektkou predtým rozhovory 

pracovné, ktoré viedli k tomu, že budeme posudzova ť celý 

projekt, budeme pripravova ť tak povediac budúcnos ť toho 

priestoru, ale nikto nám nepovedal, že zajtra búram e. 

 Ke ď som sa pýtal, pre čo to nepovedal, pán investor 

povedal: Že to by sa rýchlo rozšírilo. 

 

 Tak, ale ako pre dobré vz ťahy si myslím, že sme to 

mali vedie ť ako mesto, bolo by to korektné. My by sme boli 
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informovali v prvom rade orgány, ktoré vykonávajú š tátnu 

správu, či je to hygiena alebo stavebné konanie, proste 

išli by sme skôr týmto smerom.  

 

 Myslím, že tá situácia sa dostala naozaj do zlého 

svetla.  

 

 Posledný krok, pokia ľ ja mám informáciu, urobil pán 

starosta Pekár minulý týžde ň v piatok, ke ď rozhodol o 

zastavení búrania. To rozhodnutie bolo doru čené. Ja som 

pris ľúbil sú činnos ť pri prípadnej pomoci polície, pri 

zabezpe čení tohto rozhodnutia.  

 

 Pokia ľ ja mám informácie, tak odvtedy sa nebúra. 

 Čiže tá situácia je taká, že sa zastavilo, práve 

vďaka činnosti stavebného úradu, ktorý ale mal, teraz to 

poviem, morálnu podporu, pretože my sme v ten de ň s pánom 

starostom intenzívne preberali tú situáciu aj po čas 

zasadnutia Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

 Proste h ľadáme ako mesto priestor, kde môžme by ť 

nápomocní tým, že chceme ten problém rieši ť. Dohodli sme 

sa, že sa s investorom stretneme, pretože chceme od pove ď 

na to ako chce pokra čova ť. On si týmto, pod ľa mňa, 

nevystavil najlepšie vysved čenie.  

 

 Ty si, pán poslanec hovoril o arogancii, myslím si , 

že korektné vz ťahy ktoré sa snažil budova ť v tom predošlom 

období, týmto boli zna čne narušené a bude nutné, aby sme 

diskutovali, čo vlastne je jeho zámerom, pretože nás to 

prekvapilo a nevedeli sme to z toho konania pre číta ť. 
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 To ľko ústna odpove ď. Samozrejme, že to všetko čo sme 

urobili ako mesto, napíšeme do správy, ktorú si pán  

poslanec požadoval. 

 Pani poslanky ňa Krištofi čová, nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som sa chcela 

spýta ť, v akom časovom horizonte sa uvažuje s predložením 

novej organiza čnej štruktúry?  

 A pri tej príležitosti sa chcem spýta ť, či sa uvažuje 

s tým jedným miestom, ktoré by zastrešovalo aj úrad  pre 

ženu a rodinu. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, povedal som, že pracovne po čítame, 

že novú štruktúru zavedieme od 1. 8. A v rámci tej novej 

organiza čnej štruktúry po čítame s tým, že by sme vytvorili 

samostatnú kanceláriu prvého kontaktu, pretože dote raz 

bola riešená tak, že mala iba dvoch stálych zamestn ancov a 

ostatní boli z oddelení tí, ktorí vlastne boli, pov edal by 

som, vy členení pre prácu v tej kancelárií.     

 

 Teraz po čítame, že to bude vä čší po čet zamestnancov, 

ktorí budú len v kancelárii. Budú ma ť samozrejme svoju 

odbornú väzbu na to oddelenie, ale budú vykonáva ť len 

prácu v kancelárii. A chceme jednu z tých zamestnan ký ň 

poveri ť aj tou činnos ťou, ktorú vy tu opakovane 
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pripomínate, pretože chcete obnovi ť činnos ť kancelárie pre 

ženu a rodinu. To ľko z našej strany. 

 Pán poslanec Černý. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo.  

 Pán primátor, dovolím si vás upozorni ť, že nebola 

naplnená časť jedného uznesenia, a to uznesenie číslo 559 

z 26. 4. 2012, bod B. Týkalo sa toto uznesenie, že do 

dnešného zastupite ľstva ste mali predloži ť nejaký súbor 

opatrení v spolupráci s mestskými časťami a spolo čnos ťou 

OLO na zabezpe čenie dodržiavania rozpo čtových pravidiel, 

nakladania s peniazmi, vybratých za komunálny odpad . 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi ma to mrzí, pokia ľ je to takto ako ste 

hovorili. Ja som mal pocit, že tá úloha je smerovan á na 

september. Ale to je môj problém, že som si to nepo zrel. 

 

 Čiže budem musie ť v tej odpovedi na interpeláciu 

zloži ť ú čet v tom zmysle, že sme to nestihli v tomto 

termíne. My sme sa stretli s mestskými časťami, mali sme 

na tú tému diskusiu, ale nerobili sme zatia ľ žiadne 

závery, žiadne opatrenia, lebo z tej správy kontrol óra 

vyplynuli nedostatky, ktoré treba rieši ť krokmi, ktoré 

budú znamena ť nápravu. A na to sa pýtate, tam smerovalo to 

uznesenie, nemáme ešte to uznesenie. Ja by som ho c hcel 

predloži ť naozaj po diskusii s mestskými časťami. Po čítame 
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s tým, že teraz za čiatkom leta a potom koncom leta, by sme 

sa stretli, aby sme to mohli urobi ť smerom na septembrové 

zastupite ľstvo.  

 

 Žia ľ, nestihneme termín, ale nie je to zlá vô ľa z 

našej strany. Skôr to, že sme tú diskusiu nepretavi li do 

konkrétnych opatrení. Čiže nemáme ešte ten materiál preto, 

že sme v tej diskusii s mestskými časťami tak ďaleko 

nepokro čili. 

 Priznávam to otvorene, lebo nemám čo zakrýva ť a 

dostanete ten materiál na september.    

 Pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Moja interpelácia je  

veľmi jednoduchá, preto bude ústna. Neviem, či odpove ď 

ústna bude dosta čujúca. Ale chcem sa spýta ť, čo je s 

tunelom elektri čkovým, ktorý je odstavený? Už zmizli tie 

krytia tých portálov, ľudia sa pýtajú, že kedy už tadia ľ 

budú chodi ť elektri čky? Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Pán poslanec, odpovieme aj s pomocou Dopravného 

podniku. Od 9. februára máme zatvorený tunel, v kto rom sa 

v tom čase po tuhej zime zistila prasklina v tej stropnej 

časti. Ke ď sa na to pozreli bližšie zamestnanci a najmä tí 

ľudia, ktorí sa vyznajú v tuneloch tak zistili, že 

rekonštrukcia tunela v minulom období bola vedená n ajmä na 
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tom ko ľajovom zvršku a na tých častiach bo čných, ale do 

tej vrchnej časti nikto neinvestoval. To zostalo akoby 

nezodpovedané. Sú tam otvory, do ktorých natiekla v oda. 

Pri tej prudkej zime, vy si pamätáte že vo februári  bola 

tuhá zima, to za čalo praska ť, a vznikli otázky, že ako to 

tam bude, či to niekomu nespadne na hlavu, prípadne na 

elektri čku a nepoškodí to majetok, či nebodaj zdravie. 

 

 Za čala sa dôkladná prehliadka tunela a zistilo  sa, 

že takých trhlín je tam viac. Preto to tak dlho trv á. 

Zatia ľ tam bolo vynaložených, myslím, 550 tisíc € na 

opravu, s ktorými Dopravný podnik nepo čítal a financuje 

ich z bežnej prevádzky.  

 

 A odhaduje sa, myslím, že to publikoval pán poslan ec 

Uhler, a ja to mám tiež od riadite ľa Dopravného podniku, 

že až do 1 milióna môže sta ť tá oprava. Čiže v tejto 

chvíli sa ešte raz robí detailné skenovanie, pretož e 

dvakrát ten tunel opravova ť je nepríjemné vo či cestujúcej 

verejnosti. Je síce zatvorený, ale chceme ma ť istotu, že 

keď ho spustíme, tak už tá situácia tam vydrží na dlhš iu 

dobu. 

 

 Takže radšej dôkladnejšiu opravu ale na dlhšie, ne ž 

to robi ť tak, že zaplátame tú jednu dieru a potom sa nám v  

budúcej zime alebo niekedy inokedy otvorí nie čo iné. Čiže 

je tam dôkladné skenovanie. Tie podrobností vám nap íšu 

kolegovia z Dopravného podniku, ktorým ja tú vašu 

interpeláciu postúpim, aby vás informovali o aktuál nom 

stave, ako sa ten tunel opravil a kedy bude možné h o 
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spusti ť. Možno v čase vašej odpovede, ke ď ju dostanete, už 

budeme môc ť hovori ť o otvorení tunela.  

 

 Pán poslanec, nemôžme faktické. Ve ľmi ma to mrzí.  

 Mohol by pán poslanec Len č, ale on sa s faktickou 

nehlási.  

 Posledný prihlásený je pán poslanec Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som mal jednu otázku na  

vás, resp. interpeláciu vo veci dôvodu, pre čo sa 

zamestnancom magistrátu nevyplácajú mzdy?  

 Čo ma vedie k tejto interpelácii?  

 V materiáli o informa čnom a rozpo čtovom hospodárení, 

v kapitole 12, ľudské zdroje, je, teda nie je uvedené 

žiadne čerpanie. Čiže pokia ľ došlo k čerpaniu a mzdy sa 

normálne vyplácajú, poprosím v rámci interpelácie, aby som 

dostal odpove ď, že ko ľko bolo vy čerpané. Ďakujem.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Neviem vám vysvetli ť, že pre čo je tam nula, to môže 

byť len technická chyba. Ale vaša interpelácia na to 

upozorní a my to zistíme. Vyplácame mzdy a budeme v ás 

informova ť o tom, že ko ľko sme vyplatili do polovice roku, 

aby ste mali informáciu. 

 

 Konštatujem, že sme vy čerpali všetky interpelácie,  

ktoré ste chceli položi ť. Čo sme mohli, sme z našej strany 

odpovedali. 
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 A teraz je tu priestor pre uzatvorenie tohto bodu a 

otvorenie posledného bodu nášho rokovania. 

 

 

BOD 97:  

Rôzne. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram bod rôzne. 

 Máme zatia ľ, aj jaj jaj jaj, nech sa pá či, 

prihlásených je celá kopa, takže pôjdeme na to. 

 Pán poslanec Pilinský ako prvý.  

 

 

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 chcel spýta ť, či 

sme zistili nie čo oh ľadne toho problému so závere čným 

účtom a nejakým problémom oh ľadne čerpania eurofondov? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ja som vyslal pani riadite ľku na ministerstvo.  

 Poprosím, keby informovala ona, pretože zistili sm e, 

samozrejme, aj sme informovali predsedov klubov, ab y 

vedeli že kde sme. Takže pani riadite ľka. 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. 
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 Stretli sme sa s generálnou riadite ľkou tejto sekcie, 

ktorá má na starosti práve Opera čný program, ktorá nás 

ubezpe čila, že posta čí ke ď predložíme uznesenie mestského 

zastupite ľstva so zdôvodnením, pre čo závere čný ú čet dnes 

nebol schválený. A v septembri potom doložíme schvá lený 

závere čný ú čet. Nebude to znamena ť, že budeme diskvali-

fikovaní.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pilinský.     

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ja len takú krátku poznámku. Keby bol Klub zelenýc h a 

nezávislých tak túto otázku si možno ušetrím. 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 Uhler. 

 

 

Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ: 

 Chcel by som vysvetli ť poslancom, ktorí sa v rámci 

bodu interpelácie pýtali na vodorovné dopravné zna čenie. 

Bol to teda pán Pilinský a pani Jégh, aby mali bliž šie 
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informácie, skôr ako ich dostanú od pána primátora.  Firma, 

ktorá nám kreslila na cesty v minulom období, už ne má 

platnú zmluvu s magistrátom. Magistrát z nejakého 

neznámeho dôvodu pomerne neskoro vyhlásil novú sú ťaž, 

ktorá bola mierne skomplikovaná, rôzne vyradenie, 

zaradenie naspä ť, sú ťaž stále nie je ukon čená. Predpokladá 

sa elektronická aukcia v polovici júla, a potom nás ledne 

sa budú obnovova ť dopravné zna čenia všetky. Takže to ľko čo 

ja viem. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec He čko. 

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som tuná rád 

predložil do zastupite ľstva petíciu, ktorá bola doru čená 

na magistrát 4. mája 2012.  

 Jedná sa o výstavbu betonárky v katastrálnom území  

Bratislava - Devínska Nová Ves. Táto petícia bola 

prerokovaná aj v komisii územného plánovania, a mys lím že 

to bolo 22. mája, alebo tak nejak, kde bolo aj uzne senie. 

Ak ho môžem pre číta ť: 

 Komisia územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby po diskusii odporú ča 

vedeniu mesta podniknú ť zákonné kroky, aby sa projekt 

spolo čnosti Correct Beton, s.r.o., riadne posúdil v zmysl e 

zákona 24/2006 Z. z., aby o realizácii krokov infor moval 

komisiu na júnovom zasadnutí.   
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 Preveroval som si s predsedom komisie s pánom 

poslancom Muránskym, nebolo to predložené na júnové  

zasadnutie. On teda nebol prítomný, viedol ju pán k olega 

Černý, takže neviem ako to išlo ďalej.  

 

 Dnes myslím že bol odoslaný otvorený list primátor ovi 

hlavného mesta, kde pán Plej, t.j. osoba ur čená na styk 

orgánov verejnej správy poslal dopis, v ktorom sa u vádza, 

že mesto dalo kladné stanovisko. Ja by som rád iba 

priblížil:  

 

 Táto betonárka sa plánuje vystava ť, a myslím že pán 

primátor pri návšteve Devínskej Novej Vsi bol príto mný, 

vie kde sa to nachádza. Zhruba asi 200 až 250 metro v od 

obytných domov, ktoré majú výh ľad nádherný na Volkswagen a 

ešte ďalej je plánovaná výstavba tejto betonárky.  

 

 Pod ľa zásad o petíciách, ktoré sme prijali myslím 

koncom minulého roka, sa petícia do zastupite ľstva dostane 

vtedy, ak je podpísaných 5 000 podpisov ob čanov, alebo ke ď 

to podá 5 poslancov. Mne teda sa podarilo tých 5 po slancov 

zozbiera ť, tuná mám ich podpisy k tomu.  

 A navrhujem prija ť uznesenie mestského zastupi-

te ľstva; ak môžem pre číta ť. 

 

 Materiál by sa nazýval:  

 Petícia ob čanov alebo obyvate ľov mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves, nesúhlas s výstavbo u 

výrobne betónovej zmesi, stavebník Correct Beton, s .r.o. 

 

 Návrh na uznesenie: 
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 A. Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie petíciu 

obyvate ľov Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, 

ich nesúhlas s výstavbou zariadenia výroby a výrobn ých 

služieb Correct Beton, s.r.o.  

 Znovu sa vraciam k tomu, Zásady o petíciách; 5 

poslancov, a 5 poslancov tu je.  

 

 B. Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného 

mesta podniknú ť všetky zákonné kroky, aby sa výstavba 

zariadenia výroby a výrobných služieb Correct Beton , 

s.r.o. posudzovala v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.; ak to 

náhodou niekto nevie, je to zákon o posudzovaní vpl yvov na 

životné prostredie. 

 

 C. Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby svoje 

stanovisko podmienil požiadavkou na investora o 

vypracovanie kompletnej štúdie dopadov na životné 

prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.   

 Poslanci, ktorí sú tu podpísaní je: He čko, Greksa, 

Dinuš, Dzivjáková, Muránsky. Je tu 5 podpisov. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, rozumiem tomu tak, že vy chcete tera z 

poveda ť, že toto sme, týmto prerokovali petíciu?  

 Ve ď to nikto z nás ne čítal, my sme sa k tomu nemohli 

vyjadri ť. Čiže ja to viem zaradi ť na september a možno 

dnes by ste to mali smerova ť k tomu, aby do septembra 

nie čo magistrát urobil. Skúste si to premyslie ť v tomto 
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duchu. Ja tú petíciu zaradím, ja rešpektujem vaše p rávo, 

že piati ste to predložili. V septembri to tu tak m ôže 

byť, ako tu dnes bol Štúr alebo Mária Terézia, lebo 

pravidlá ste dodržali. Ale ja chcem ma ť možnos ť, aby sme 

sa vyjadrili, dali tam, priložili vám stanoviská, 

informovali napríklad o tom, že pán starosta mestsk ej 

časti dal súhlasné stanovisko, čo mňa osobne prekvapilo, 

lebo pri návšteve Devínskej hovoril, že tú betonárk u tam 

nechce. 

 

 Čiže ja som bol sám trochu zmätený, ke ď sme 

pripravovali my stanovisko mesta a vy ste ma dnes r áno na 

to upozornili, ke ď sme o tom hovorili. Ja si to, 

samozrejme, dám preveri ť. Ale odpovieme a pripravíme ten 

materiál na tú petíciu. 

 

 Čiže skúste premyslie ť tú procedúru tak, že tu 

nevieme na kolene rozhodnú ť o petícii.  

 Ak si myslíte že áno, nech sa pá či, dajte o tom 

hlasova ť.  

 Ja by som to skôr urobil na dva kroky.  

 Čiže teraz nejakú žiados ť na primátora aby, aby do 

septembra a ja na september predložím túto petíciu ako ste 

ju predložili plus nejaké riešenie alebo návrh na 

vybavenie petície s tým, že poslanci príjmu nejaké 

stanovisko, uznesenie, bu ď nie čo zoberú na vedomie, 

rozhodnú, tak ako to bude v danom prípade možné.  

 Takže zvážte, prosím, ten ďalší postup z vašej 

strany.  

 Faktické poznámky k tomuto; pán poslanec Kubovi č, pán 

poslanec He čko. 



 
 
 
                                     Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012    

704  

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor za slovo. Ja sa pripájam  

k tomu čo si povedal.  

 A samozrejme, odporú čam predkladate ľom, aby bol 

spracovaný kompletný materiál so všetkými stanovisk ami a 

to čo k tomu prináleží, a bolo to predložené dajme tomu  na 

najbližšom zastupite ľstve. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec He čko ešte. 

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:  

 Ja chápem, pán primátor, čo hovoríte a vidím v tom 

samozrejme racio. Toto proste vzniklo tým, že tento  

otvorený list som ja vlastne dostal dneska v noci; ak mám 

byť úprimný. A čo sa týka, trošku ma tam vystrašilo to, že 

v otvorenom liste, a nemám to preverené, som sa sna žil aj 

s pani Plencnerovou spoji ť a nedostal som žiadnu odpove ď; 

údajne už podpísané kladné stanovisko hlavného mest a. 

 

 Čo sa týka stanoviska starostu Devínskej Novej Vsi, 

preveroval som to s úradom miestnym dnes, takéto 

stanovisko nie je vydané.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Potom si to ja zlé pamätám. O.K. 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:  

 V poriadku, ja len hovorím. Samozrejme, nemám 

problém, aby toto šlo do septembrového zastupite ľstva. 

Takisto s pomocou magistrátu pripravím materiál, 

samozrejme do tohto, len sa obavám aby to už nebolo  

neskoro. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie. Ja vám navrhujem, aby ste teraz prijali tie 

uznesenia, ale nepovažovali to za vybavenie petície . To 

som chcel požiada ť. Čiže aby ste vy dnes dali návrh na 

vyjadrenie vôle ktorou vás poslanci podporia. Bude to istý 

tlak smerom nás, aby sme ak môžme ešte veci prehodn otili, 

zastavili, a podobne, alebo minimálne posúdili, ke ď to tak 

poviem.  

 Ale proste neviem to urobi ť, akože to je vybavenie 

petície. Lebo vy ste chceli, aby sme vybavili petíc iu. 

Preto ste ju piati podpísali.  

 Pán poslanec He čko ešte raz. 

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:  

 Ak môžem teda k tomuto. To nebolo cie ľom, že aby sme 

vybavili petíciu. Proste ja som potreboval, aby tá petícia 

sa dostala do zastupite ľstva a zastupite ľstvo zobralo na 

vedomie. To je v poriadku. Čiže ja by som v tom bode A, 

teda berie na vedomie, by som to poopravil tak, že žiadam, 
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aby táto petícia bola prerokovaná na zastupite ľstve, na 

septembrovom zastupite ľstve, a tie body B, C, by som 

nechal tak ako boli. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Samozrejme, tie sú dobré. 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ: 

 Takže opravujem si to a podám tam. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na návrhovú komisiu. 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ: 

 A môžeme o tom zahlasova ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Na to je bod rôzne; okrem iného. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

JUDr. Tomáš  K o r č e k, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, tak ako som v 

predchádzajúcom bode avizoval, pripravil som oh ľadom 

organiza čnej štruktúry návrh uznesenia v znení: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora  
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 predloži ť zastupite ľstvu na schválenie návrh 

organiza čnej štruktúry magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy.  

Termín: najbližšie rokovanie mestského zastupite ľstva. 

 Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

   Pán poslanec, ale bude to v rozpore s vašim iným  

uznesením; takže potom ako to budeme vyklada ť? 

 Ako uznesenie je také, že to robí primátor. 

 V organiza čnom poriadku dokonca je to takto. Čiže vy 

teraz čo môžte urobi ť?  

 Ako kto to teda má rieši ť?  

 

 To musíte zmeni ť organiza čný poriadok a poveda ť, že 

to nie je tak ako je to tam napísané.  

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

JUDr. Tomáš   K o r č e k, poslanec MsZ: 

 Ja v bode rôzne nechcem predklada ť zmenu 

organiza čného poriadku.  

 Myslím si, že ten korektný postup by bol, že vy by  

ste po čkali do septembrového zastupite ľstva a predložili 

by ste nám návrh organiza čnej štruktúry na schválenie. 

Koniec koncov v zmysle tohto organiza čného poriadku by ste 

mohli zavies ť novú organiza čnú štruktúru od 1. 8. a my by 

sme sa k nej potom ex post vyjadrili v septembri.  

 



 
 
 
                                     Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012    

708  

 A pokia ľ by sme uznali za vhodné a spravili tam 

nejaké zmeny, tak by som predpokladal za korektné, že by 

ste sa pod ľa toho zariadili. Ďakujem.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Budeme h ľadať výklad a zladenie týchto dvoch 

návrhov, ktoré ste dali; teda jeden ktorý je v 

organiza čnom poriadku a v prípade že bude prijatý tento 

váš návrh, tak vôle zastupite ľstva.  

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ja mám pripraven ý 

návrh uznesenia, avšak pokia ľ by ste dali verejné 

vyhlásenie, tak by som ho nepredkladal. Týka sa aj 

predchádzajúceho bodu rokovania k rozdeleniu divide nd, 

ktoré prináležia pre hlavné mesto. 

 

 Problematika je v tom, že či by ste predložili na 

septembrové zastupite ľstvo návrh úpravy rozpo čtu použitia 

týchto finan čných prostriedkov, ktoré prináležia zo 

schváleného rozpo čtu pre hlavné mesto, teda z valného 

zhromaždenia a tej patri čnej čiastky. A tieto finan čné 

prostriedky sa nepoužili na iné ú čely, či už splácania 

úverov, pokia ľ teda poviete, že túto výšku vlastne 

predložíte použitia v septembri, tak vám nedám návr h 

uznesenia. Pokia ľ to nebudete vedie ť osved či ť, tak potom 

by som predložil návrh uznesenia. Tak sa vás chcem spýta ť, 

a potom by som prípadne zareagoval.  
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 Návrh uznesenia prípadne by bol taký; pre čítam ho: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby po schválení riadnej individuáln ej 

účtovnej závierky za rok 2011 na riadnom valnom 

zhromaždení 27. júna 2012 obchodnej spolo čnosti Bratis-

lavská vodárenská spolo čnos ť, a.s. a rozdelení zisku 

spolo čnosti, dividendy, v časti akcionára hlavné mesto SR 

Bratislava boli tieto viazané a primátor predložil návrh 

ich čerpania a použitia v zmysle predloženia návrhu úpra vy 

rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na rokovanie 

septembrového zastupite ľstva 2012. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som povedal, že to urobím. Inú možnos ť nemám. Ja 

nemôžem o tých peniazoch rozhodnú ť sám, to v žiadnom 

prípade, budú dodato čným zdrojom. A či ich dáme na dlhy 

alebo ich dáme na nie čo iné, to rozhodnete vy. Lebo, ke ď 

ich nedáte na dlhy, budete musie ť poveda ť, že z čoho dáme 

na dlhy. O tom bude septembrové zastupite ľstvo, a bude to 

náro čné rozhodovanie.  

 

 Čiže ja ve ľmi dobre rozumiem čo hovoríte.  

 Ja tie peniaze ur čite do septembra nepoužijem na ni č 

iné, než na to čo rozhodnete vy.  

 (Poznámka v pléne.) 

 Ve ď, ale to je logické, rozpo čet a použitie pe ňazí 

schva ľujú poslanci. To predsa nie je úloha primátora. Ako  

túto právomoc primátor nemá, musí predloži ť návrh do 
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zastupite ľstva, zvýši ť príjmy a rozhodnú ť o výdajoch. A 

ako to bude prijaté v zastupite ľstve, tak to bude plati ť. 

Zrejme o tom budeme ma ť diskusiu. Lebo viem, že niektorí z 

vás uvažujú o cyklotrase na Sihoti, možno budú iné návrhy.  

 

 Čiže nechcem ja ni č prejudikova ť, v septembri 

dostanete to do komisie a prípadne do komisií, ale možno 

najprv do finan čnej komisie. A možno to bude predmetom aj 

nejakej politickej diskusie, lebo budeme sa musie ť k tomu 

stretnú ť. 

 Pán poslanec He čko. 

 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:     

 Dávam procedurálny návrh, pretože máme málo členov v 

návrhovej komisii. Musia by ť teda traja, takže navrhujem 

dovoli ť ďalšieho člena návrhovej komisie pána Greksu. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takúto dôveru ste vložili do Mariana; prosím, o to m 

musíme hlasova ť. 

 

Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:  

 On sa obetoval.  

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Musíme hlasova ť o tomto návrhu.  

 Aspo ň zistíme, ko ľko nás tu je.  
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 Či tie vaše ambície ešte nie čo schváli ť sú reálne.  

 

 Takže prosím, hlasujeme o tom, že pán poslanec Gre ksa 

sa stane dodato čným ďalším členom návrhovej komisie.  

 Je to procedurálny návrh.  

 

 Ja myslím, že je na mieste pani poslanky ňa Jégh, na 

to upozornila, že sme v rozpore s rokovacím poriadk om. 

Čiže v tejto chvíli hlasujeme o dovolení ďalšieho člena 

návrhovej komisie, pána poslanca Greksu.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Potom prídu tie faktické poznámky, ktoré sú na 

monitore.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Na východe hovoria, že "šturili sme do teba dôveru ", 

ako to je vložili sme do vás dôveru, pán poslanec, lebo 

vidím, je to úplne jednozna čné. 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Takže pán poslanec Greksa, prosím, keby ste zaujal i 

miesto pri návrhovej komisii, aby ste sa spolo čne s 

kolegami mohli podie ľať na práci tejto komisie.  

 

 A ja by som sa rád vrátil na ten monitor. Áno, už sme 

tam. Pán poslanec Gašpierik, faktická. 

 

 

Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ:   

 Ďakujem pekne, pán primátor. To som chcel po čuť, lebo 

ešte ďalšie prostriedky sú, napríklad aj Mestské lesy 

dneska prerokované, aj ďalšie oblasti. Takže nechávam to 
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naozaj na politické rokovania, resp. rokovanie fina nčnej 

komisie, klubov, alebo komisií. Ďakujem. Nebudem ho 

predklada ť. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím ale že sme zhodní, pán poslanec. My vieme, že 

to môže by ť rozhodnuté, len zastupite ľstvom, a že to treba 

pripravi ť.   

 Pani poslanky ňa Tvrdá k tejto téme chce hovori ť; nech 

sa pá či. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ:  

 Pán primátor, ja by som vás chcela požiada ť, aby 

naozaj boli za čiatkom septembra nejaké politické 

rokovania, aby už na finan čnú komisiu bol predložený 

materiál v tejto veci.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja sa budem snaži ť, aby bol ešte v júli. Ja si 

myslím, že máme sa o čom rozpráva ť. Ale to zhodnotíme 

podľa toho, v akom sme stave z h ľadiska rozpo čtu. Lebo 

rozpo čet a aj táto téma nakoniec spolu súvisia. A m ňa 

znepokojuje celkove to hospodárenie, najmä tá kapit álová 

časť. A o tom chcem politické rozhovory. 

 Pani poslanky ňa Jégh, rôzne. Nech sa pá či. 



 
 
 
                                     Zápisnica MsZ 27. a 28. júna 2012    

713  

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som rada vyslovila ľútos ť nad tým, ako 

sa chovajú niektorí poslanci, ako plytvajú zbyto čne s 

časom rokovania. K jednému, a tomu istému bodu sa 

prihlasujú aj desa ťkrát. O tom istom diskutujú zbyto čne aj 

desa ťkrát a nemajú tú odvahu, aby tu vydržali do konca 

rokovania. Nám, ktorí sme tu aj v čera od za čiatku, aj 

dneska od za čiatku, a ešte sme tu, predlžili zbyto čne čas 

a oni sa zbalili a odišli.  

 

 Ja mám za to, že poslanecké kluby nech si ur čia na 

každé mestské zastupite ľstvo jedného člena svojho, ktorý 

je schopný a ochotný v návrhovej komisii od za čiatku až po 

úplné ukon čenie osta ť a pracova ť. Lebo to, že prijme 

nejakú prácu a potom pred ukon čením alebo v polovi čke 

odíde, tak to nie je spravodlivý postoj a postoj vô bec 

poslanca k poslaneckej práci, ke ď si to bral na seba, že 

chce by ť poslancom, chce slúži ť, tak nech si to aj proste 

ustráži a nech to aj robí. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Na vaše vystúpenie 3 faktické poznámky. 

 Pán poslanec Kríž. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Ja sa stotož ňujem s tým, čo 

povedala pani poslanky ňa Jégh.  
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 Ja súhlasím stopercentne. Žia ľ, pravda je taká, že 

keď sme to povedali v bode rôzne, tak nikto z tých 

výte čníkov tu už nie je.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Greksa. 

 

Milan  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja sa ospravedl ňujem, že teda, že budem osprave-

dl ňova ť, síce nerád ale pána Bendíka, pretože on vraj  

naozaj sa dohadoval s pani z organiza čného, že môže tu by ť 

iba do piatej. Takže to avizoval dopredu; nakoniec tu 

ostal do siedmej. Takže, že vraj to nevadilo, nejak  tak mu 

bolo povedané. Tak len citujem, lebo som mu volal a  pýtal 

som sa na to, pre čo odišiel? 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: 

 Pani poslanky ňa Jégh má úplnú pravdu. Ja len dávam do 

pozornosti, že všetci poslanci za KDH tu sedia. Ďakujem. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Je to tak.  

 Pani poslanky ňa a námestní čka Nagyová Džerengová. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem.  

 Marian, ja viem že ospravedl ňuješ člena svojej 

strany, ale ja chcem poveda ť, že je to bežná prax, že Igor 

Bendík tu ešte do ve čera nikdy nesedel. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č ďalší prihlásený do rôzneho. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja chcem predloži ť 

jednu vec. Obrátilo sa na m ňa ob čianske združenie nie 

ropovodu cez Žitný ostrov, asi už viete, že o čom chcem 

rozpráva ť, a totižto o cyklotrase cez Žitný ostrov, cez 

"Siho ť", pardon. Cez Žitný tiež možno raz pôjde.  

 

 Máme v informa čných materiáloch analýzu jednotlivých 

alternatív a medzi nimi je aj táto alternatíva tej 

cyklotrasy cez ostrov Siho ť. Musím sa prizna ť, že by sa mi 

to strašne pá čilo, lebo to je ve ľmi príjemné prostredie a 

atraktívne, ale toto ob čianske združenie a ešte iní, 

nejaké združenie hydrogeológov, majú obavy o ochran u 

vodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú na tomto ostro ve.  
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 Ke ď sme sa pri inej príležitosti rozprávali o tejto 

veci, tak ste avizovali, že v septembri je ten term ín, 

kedy by sme mali o tom rozhodova ť. Chcel by som tak troška 

napomôcť tomu rozhodovaniu a chcem vám teda navrhnú ť, 

alebo kolegom poslancom navrhnú ť, aby sme vás požiadali, 

keby ste získali stanovisko od Výskumného ústavu vo dného 

hospodárstva ako odborného garanta pre problematiku  

vodného hospodárstva, keby mohli aj oni vypracova ť nejakú 

analýzu rizík vedenia tejto cyklotrasy cez ostrov S iho ť, 

mali by sme ďalšie stanovisko v ruke, na základe ktorého 

by sme sa potom v septembri mohli rozhodova ť. 

 

 Čiže ja si dovolím predloži ť takéto uznesenie: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného 

mesta, aby požiadal Výskumný ústav vodného hospodár stva 

ako odborného garanta pre problematiku vodného hosp o-

dárstva spracova ť analýzu vplyvu vedenia cyklotrasy cez 

ostrov Siho ť so septembrovým termínom.  

 

 Ešte by som si dovolil, mám tu 45-krát vytla čené 

stanovisko k tej analýze, ktorú máme v tých informa čných 

materiáloch. Už tu asi 45 poslancov teda ur čite tu už nie 

je. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dvadsa ťsedem.  

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Áno.  
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 Tak dovolím si rozda ť aspo ň tým, ktorí tu sú, aby si 

doma mali čo číta ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec, najmä keby ste to dali mojim kolegyn iam 

z organiza čného odboru, pretože sa to dostane ku 

spracovate ľovi tej informácie ktorú máte, pánovi Feikovi, 

môjmu poradcovi, ktorý spolo čne s ďalšími kolegami 

spracoval ten materiál. My sme nechceli dnes ešte t la či ť 

na to, aby sme rozhodovali, lebo sami ešte potrebuj eme 

získa ť niektoré stanoviská. Vy ste teraz upozornili, že 

môžme mať odbornú podporu aj zo strany výskumného ústavu. 

V septembri by sme chceli predloži ť návrh na rozhodnutie. 

A jedna z tých alternatív bude akoby nami preferova ná a 

zatia ľ nie sme tak ďaleko, aby som povedal, že táto to je, 

pretože je to ve ľmi zložitý problém.   

 

 Boli sme tam aj s pánom predsedom BSK a nebolo úpl ne 

jasné, že ktorá to je. Že táto je tá lepšia, lacnej šia a 

efektívnejšia; nestojí ten problém tak. 

 Pán poslanec Šov čík faktická na pána poslanca Len ča.  

 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:   

 No, ja ho chcem ve ľmi podpori ť, lebo viete, tu vzniká 

taký dojem, že ke ď nepôjde cyklotrasa cez Siho ť, tak 

nebude cyklotrasa do Devína. A to vôbec nie je prav da. 

Proste tá téma, ktorá je na stole, je cyklotrasa od  

Riviéry do Devína.  
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 A či pôjde cez Siho ť alebo mimo Siho ť, tak to by sme 

sa mali rozhodnú ť.  

 

 A myslím si, že to čo navrhol pán poslanec Len č je 

veľmi rozumné, aby sme mali jednozna čný, dostato čne 

kvalitný odborný podklad pre to rozhodnutie, pretož e to 

nie je len také jednoduché rozhodnutie, že či pustíme 

cyklistov cez najdôležitejšie zdroje pitnej vody, k toré sú 

vôbec v Strednej Európe. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja s tým absolútne súhlasím, mne ten návrh vyhovuj e, 

pretože doplní ten materiál ktorý sme vám dali a my  sme to 

naschvál urobili, aby ste videli doterajšie práce k toré na 

tom boli urobené, vyjadrenia BVS, všetko to čo ste pán 

poslanec ur čite preštudovali, pretože ten problém vás 

ur čite zaujíma. Inak by ste nenavrhli to čo ste navrhli. 

Čiže ja vám ďakujem za ten návrh uznesenia. Nám to pomôže 

sa dopracova ť v septembri k rozhodnutiu. 

 Pani poslanky ňa Reinerová ako predposledná pri-

hlásená. 

 

 

Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, je si vás 

dovo ľujem informova ť o zámere zmeny realizácie 

projektového návrhu, ktorý sme dávnejšie mali tuná v tomto 

pléne a sme ho schválili. Týkal sa rekonštrukcie ve rejných 

WC v Devíne. Možno si pamätáte, dostali sme na krie dovom 
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papieri naprojektovanú rekonštrukciu verejných toal iet, 

ktorá zah ŕňala aj vybudovanie informa čného stánku priamo 

nad nimi.  

 A zárove ň s týmto sme v rozpo čte alokovali 90 000 €.  

 

 Predtým, než došlo k nejakej konkrétnej realizácii  

bol pozmenený projektový zámer. A ja som sa bola po zrie ť 

na tvári miesta, to znamená v Devíne, kde sa mali 

rekonštruova ť tieto verejné toalety, a spolo čne s pani 

hlavnou architektkou a viacerými sme prišli k názor u, že 

rekonštruova ť tieto verejné toalety a vybudova ť zárove ň 

informa čný stánok priamo nad nimi, nie je najvhodnejšie 

riešenie.  

  

 Pani hlavná architektka podá podrobnejší výklad z 

odborného h ľadiska, pretože chceli by sme za sumu, ktorú 

sme alokovali v rozpo čte zrealizova ť iba rekonštrukciu 

týchto verejných toaliet. A vybudovanie infostánku 

plánujeme alebo teda by sme chceli realizova ť na 

parkovisku, ktoré je vhodnejšie na realizáciu tohto  

objektu, pretože tie toalety sú excentricky v kopci , dá sa 

poveda ť za rohom. 

 Takže pani hlavná architektka vysvetlí ten postup a 

návrh z jej odborného h ľadiska. Ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie som vôbec proti aby sme si to vysvet ľovali, ale 

možno sta čí to da ť na papier a zrealizova ť. Chcete aby 

poslanci rozhodovali, či chcete aby boli informovaní? 
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 (Poznámka.) 

 Jasne. Takže pani hlavná architektka faktickou 

poznámkou chce reagova ť na pani poslanky ňu. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Áno, áno, len kratu čko. Ja som 6. júna 2012 zvolala 

také, poviem také interdisciplinárne rokovanie na ú rovni 

GIBu, na úrovni organizácie cestovného ruchu, refer átu 

výstavby a hlavnej architektky, ktorého sa zú častnila pani 

starostka Kolková. A dospeli sme spolo čne k záveru, ešte 

bez toho aby sme poznali vlastne celkové náklady, k toré 

medzi časom spracovával architekt, ktorého GIB vysú ťažil vo 

verejnom obstarávaní, sme dospeli k názoru, že daná  

lokalita nie je vhodná na výstavbu informa čného centra. 

Toto by malo by ť lokalizované dole na parkovisku v 

blízkosti vstupu priamo do areálu národnej kultúrne j 

pamiatky.  

 

 Dnes vám môžem predstavi ť, že vlastne máme tieto 

náklady spo čítané. GIB predložil náklady, ktoré, 

predpokladané rozpo čtové náklady stavby (gong), vrátane 

nadstavby informa čného centra 180 000 €, čo ako po čujete 

jednozna čne prekra čuje vlastne pôvodných 90 000.  

 

 A ke ď som nechala vy členi ť, ko ľko by teda stála 

rekonštrukcia WC, tak tá by stála spolu s DPH 130 0 00. Ale 

tu si viem predstavi ť, že vieme sa zmesti ť do 90 000. 

Takže aby tie WC boli nedemolovate ľné, aby zodpovedali 

kvalite, kvalitného verejného WC na území kde sa po hybuje 

aj ve ľa zahrani čných turistov, at ď., bolo by vhodné, keby 
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tieto prostriedky boli použité len na kvalitnú reko n-

štrukciu týchto verejných toaliet. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Teraz bude v bedekri, že navštívte WC za 90 000 €.  Je 

to zážitok, to nestretnete nikde inde na svete, ale  ja to 

nechcem teraz spochyb ňova ť. Ten projekt ste tu otvorili, 

nevieme asi teraz ni č o ňom rozhodnú ť, ak ste chceli 

nejakým spôsobom to posunú ť dopredu, dali ste nám 

informáciu, to je dôležité.  

 Ja viem o tom, že sa tam zvažujú alternatívy, ktor é s 

tým súvisia, ale berieme to len ako informáciu. 

 Pani poslanky ňa Krištofi čová. 

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja by som najskôr pre čítala návrh 

uznesenia a potom by som k tomu povedala zopár slov .  

 Uznesenie je v tomto znení: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora mesta 

Bratislavy vypracovanie podmienok na výber záujemco v a 

spôsob pride ľovania miest v mestských rekrea čných zaria-

deniach pre sociálne slabšie rodiny s de ťmi. 

 

 Klub SDKÚ-DS a MOST HÍD prišiel s myšlienkou, že n aše 

mestské rekrea čné zariadenia by mohli využíva ť aj sociálne 

slabšie rodiny s de ťmi. Tých sociálne slabších rodín je v 

meste okolo 300, a samozrejme toto sme konzultovali , a 

boli vznesené nejaké námietky.  
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 My v žiadnom prípade nechceme upiera ť ur čitý benefit, 

ktorý majú pracovníci magistrátu, ktorí využívajú t ieto 

mestské zariadenia. Ale predpokladám, že pri dobrej  vôli 

vieme sa tam vmesti ť a vieme urobi ť aj takéto gesto, že v 

týchto našich zariadeniach sa môžu rekreova ť aj sociálne 

slabšie rodiny s de ťmi.  

 

 Samozrejme, po čuli sme aj ur čité námietky, že však 

teda pre deti zo sociálne slabších rodín sa robia p obyty a 

tábory. Náš zámer je ten, aby rodiny trávili dovole nky 

alebo teda čas s de ťmi, lebo práve toto je tá pôda, kde sa 

vytvárajú dobré vz ťahy a spolupatri čnos ť v rámci rodiny.  

 Takže na základe toho by som si dovolila da ť toto 

uznesenie. Ďakujem pekne. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa, my sme sa tomu venovali, lebo sme 

zachytili že máte záujem o takéto využitie. My sme 

pripravili návrh prevádzkového poriadku týchto zari adení. 

Lebo ke ď tam chodili zamestnanci naši, bolo to 

jednoduchšie, majú s nami pracovnoprávny vz ťah, prípadnú 

škodu vieme rieši ť. Ale ke ď tam príde niekto zvonku, tak 

otázka poškodenia majetku prípadne nie čo že nám odtia ľ 

odíde, budeme musie ť rieši ť iným spôsobom. Čiže máme to 

zanalyzované. 

 Ja tu pred sebou mám aj analýzu, ako sú tie 

zariadenia využité z h ľadiska našich zamestnancov.  
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 Čiže potom budeme musie ť poveda ť, že teda či 

zamestnanci alebo tí druhí?  

 

 Niekde sa to dá zladi ť, niekde sa to nedá, napríklad 

chata Králiky je využívaná v júli, v auguste každý deň v 

rámci našich zamestnancov, kompletne. Takže neviem,  či do 

toho budeme vedie ť nie čo dosta ť. Budeme musie ť nájs ť na to 

spôsob. 

 Ale za čali sme sa tej téme venova ť, aby sme vás 

vedeli informova ť.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú k tomuto. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa len chcela spýta ť aby som 

vedela o čom hlasujem. Ja vôbec neviem aké mesto má 

zariadenia, tak keby ste nám mohli poveda ť, alebo; 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pre čítam to ve ľmi rád.  

 Máme chatu na Donovaloch, ubytovacia kapacita 5 

izieb, to je spolu 18 postelí. Je situovaná v obci  

Donovaly, ne ďaleko dolnej stanice seda čkovej a kabínkovej 

lanovky v lyžiarskom stredisku Donovaly. Je s ob ľubou 

využívaná zamestnancami magistrátu v lete aj v zime .  

 Chata Píla, ubytovacie zariadenie 3 izby (8 postel í). 

Nachádza sa na okraji obce Píla pod hradom Červený kame ň. 

Je využívaná od marca do neskorej jesene. 
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 Chata Králiky, ubytovacia kapacita 3 izby (11 

postelí). Je situovaná v rekrea čnej oblasti obce Králiky - 

farebný potok, okres Banská Bystrica. Je využívaná 

zamestnancami magistrátu v lete aj v zime. Mám tu p otom 

čísla, aká je využite ľnos ť. To je všetko. 

 

 Tie ostatné nevyužite ľné, predávame.  

 Predali sme tú jednu o ktorej ste hovorili, dnes s me 

rozhodli o druhej.  

 A myslím, že ešte máme jednu takú, ktorú nevyužíva me 

a ktorú vám tiež chceme navrhnú ť na odpredaj.  

 Čiže toto je všetko čo naši zamestnanci využívajú.  

 

 A do tohto priestoru sa snaží pani poslanky ňa vlastne 

ponúknu ť možnos ť, aby sa tam rekreovali aj detí zo 

sociálne slabších rodín. Dobre. 

 Pán poslanec Kubovi č ako posledný prihlásený.  

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:    

 Ďakujem. Ja len ve ľmi krátko. Chcem pripomenú ť, že aj 

poslanci Strany zelených a nezávislých sú tu komple tne. A 

takisto samozrejme som rád, že aspo ň pán predsedu SMERu je 

tu ako posledný mohykán za ich klub. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 No, vymyslím ja špeciálnu odmenu pre tých, ktorí t u 

vydržia do konca, kompletní, lebo dnes klub KDH by si to 
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zaslúžil. Neviem, či dvojitá porcia gulášu je tá najlepšia 

odpove ď ale nemyslím si, ke ď pozerám na vás, ktorá už 

neve čeriate ve čer, pani predsední čka, tak skúsim nie čo 

lepšie. Skúsim nie čo lepšie.  

 

 Prosím, zostali nám hlasovania, pretože viacerí st e 

prišli s návrhmi, ktoré by ste chceli aby boli 

odsúhlasené.  

 

 Ale predtým ešte kým prídeme k hlasovaniam, ešte m áme 

dvoch prihlásených; pani riadite ľka magistrátu a potom pán 

poslanec Gašpierik. 

 

 

JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Ke ď tu všetko hovoríme, kto je všetko 

kompletný, ja by som chcela ve ľmi pekne po ďakova ť 

pracovníkom magistrátu, ktorí zabezpe čujú celú túto časť 

mestského zastupite ľstva za ich prácu, v čera aj dnes.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 V čera 6 hodín, dneska 12 hodín, a to je len čistý 

čas. Vám všetkým po ďakujem na záver, ja som na to 

pripravený.  

 Pán poslanec Gašpierik je posledný prihlásený do 

rozpravy. 

 

Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne.  
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 Ja chcem, pán primátor poveda ť, že ke ď budete 

ďakova ť, keby sa po ďakovalo klubu SDKÚ-DS, MOST, lebo má 

tu dneska najvä čšie zastúpenie; v tomto momente sedí tu 9 

poslancov. Ďakujem.   

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Áno, čiže 100 %.  

 Prosím, týmto sme vy čerpali možnos ť sa prihlási ť v 

rámci rôzneho do diskusie. Ja uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť, reakcie nebudeme dáva ť.  

 

 Dám slovo návrhovej komisii. 

 Prosím, pani predsední čka, teraz to bude na vás, aby 

ste uvádzali návrhy poslancov na hlasovanie.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Dostali sme tu v poradí 4 návrhy na uznesenia. Bud em 

to číta ť tak, ako som to dostala. 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Prvý návrh na znenie nového uznesenia dal pán Tomá š 

Kor ček a uznesenie znie: 
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 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Bratislavy, aby predložil Mestskému zastupite ľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie organiza čnej 

štruktúry magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 Termín: 27. 9. 2012. 

 

 

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.) 

 (Poznámka v pléne.) 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 No, "návrh" to jedno slovo odtia ľ vypadlo. Takže 

schválenie "návrh" organiza čnej štruktúry. Poslanci sa 

majú nau či ť písa ť.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dvadsa ťšes ť prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťdva hlasovalo za, nikto nebol proti, traja sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že toto uznesenie sme prijali. Budeme  s 

ním ma ť problém, ale ve ď nejako to vymyslíme.  

 Nech sa pá či pani predsední čka, máte slovo.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  
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 Druhý návrh na znenie nového uznesenia je podpísan ý 

piatimi poslancami, nako ľko sa jedná o petíciu ob čanov.  

 

 Títo poslanci žiadajú mestské zastupite ľstvo, vlastne 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora,  

 zabezpe či ť prerokovanie petície ob čanov, obyvate ľov 

Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves a týka sa 

to: nesúhlas s výstavbou zariadenia výroby a výrobn ých 

služieb Correct Beton, s.r.o., na septembrovom zasa dnutí 

zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy.  

 Termín je 27. september. 

 

 Po druhé, podniknú ť všetky zákonné kroky, aby sa 

výstavba zariadenia výroby a výrobných služieb Corr ect 

Beton, s.r.o., posudzovala v zmysle zákona číslo 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné prostredie.   

 

 Po tretie, aby svoje stanovisko podmienil požiadav kou 

na investora o vypracovanie kompletnej štúdie dopad ov na 

životné prostredie v zmysle zákona číslo 24/2006 Z. z.  

 

 

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 návrhu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných.  

 Dvadsa ťdva za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania.  

  Prijali sme platné uznesenie. 
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 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Po tretie tu máme návrh na znenie nového uznesenia : 

 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby požiadal Výskumný ústav vodného 

hospodárstva ako odborného garanta pre problematika  

vodného hospodárstva spracova ť analýzu vplyvu vedenia 

cyklotrasy cez ostrov Siho ť. 

 Termín: 27. september. 

 A toto podal pán Len č.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o návrhu uznesenia pána poslanca  

Lenča. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťštyri za, jeden proti, nezdržal sa nikto. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 A posledný návrh. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Po štvrté podáva návrh na znenie nového uznesenia 

pani poslanky ňa Alena Krištofi čová: 
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 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

Bratislavy vypracova ť podmienky na výber záujemcov a 

spôsob pride ľovania miest v mestských rekrea čných zaria-

deniach pre sociálne slabšie rodiny s de ťmi.  

 Termín tu neuviedla. 

 Pani Krištofi čová, nemáte termín uvedený.  

 (Poznámka.) 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak to už bude aj po lete, však to dajte hne ď. Tak 

buď to bude fungova ť toto leto, alebo budúce; pod ľa toho 

čo chcete dosiahnu ť.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Bude to bez termínu alebo? 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bude to bez termínu.  

 Pani poslanky ňa nedala termín, takže prosím, 

hlasujeme o návrhu tak ako bol predložený, pretože takto 

má pod ľa rokovacieho poriadku by ť. To, čo bolo predložené, 

má by ť predmetom hlasovania.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Dvadsa ťpäť prítomných: 

Ján Budaj 

RNDr. Marta Černá  

Ing. Slavomír Drozd 

Anna Dyttertová 

Ing. Zuzana Dzivjáková 

Stanislav Fiala 

Ing. Libor Gašpierik 

Marián Greksa 

Ing. Vladislav He čko 

Radovan Jen čík 

Izabella Jégh  

Ing. Viera Kimerlingová  

Ing. Ignác Kolek  

JUDr. Tomáš Kor ček  

Ing. Alena Krištofi čová  

Mgr. Oliver Kríž 

Ing. Peter Len č 

Ing. Petra Nagyová Džerengová  

Ing. Dušan Pekár  

Mgr. Peter Pilinský 

Ing. Anna Reinerová  

Ing. Milan Šindler  

Mgr. Sven Šov čík  

Ing. Jarmila Tvrdá  

Mgr. Jozef Uhler 

 

 Štrnás ť hlasovalo za, jeden proti, desiati sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali aj toto uznesenie. 

 Pani predsední čka, je to všetko?  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Je to všetko, nemám ďalšie.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Tým sme vy čerpali všetky návrhy, ktoré ste predložili 

v rôznom.  

 Už je tu záver.  

 

 

 Chcem vás všetkých ve ľmi pekne poprosi ť, keby ste si 

fixovali termín mestskej rady na september v zmenen om 

termíne: 5. septembra je streda, výnimo čne skôr, aby sme 

stihli pripravi ť všetko na september, kde tiež čakám že 

bude množstvo vážnych vecí.  

 

 5. septembra keby ste si vo svojich pracovných 

kalendároch alokovali tí, ktorí ste členmi mestskej rady.  

 

 A ja vám chcem všetkým ve ľmi pekne po ďakova ť nielen 

za dnešný de ň, ale aj za v čera, za ten konštruktívny 

priebeh toho rokovania, ktoré sme odviedli s po čtom 97 

bodov.  

 

 Ďakujem svojim kolegom za podmienky, ktoré nám 

vytvorili na našu prácu. 

 A teším sa, po dovolenkách že sa uvidíme znovu.  
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 Dúfam, že nás nestretne žiadne mimoriadne zastupi-

te ľstvo, ale budeme môc ť rokova ť riadne, v riadnom termíne 

na septembrovom zasadnutí; 27. septembra.  

 Ďakujem pekne. 

 Kon čím dnešné zasadnutie.  

 

 (Ukon čenie o 20.44 h). 

 

                      x             x   
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JUDr. Dušana Viš ňovská                  Milan Ftá čnik 

      riadite ľka                          primátor 

Magistrátu hl. mesta SR               hlavného mest a SR   

      Bratislavy                         Bratislavy   

 

 

 

 

 

                  Overovatelia zápisnice:  

 

 

    Anna Dyttertová               Ing. Alena Krišto fi čová 

  poslanky ňa Mestského              poslanky ňa Mestského   

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta 

      SR Bratislavy                     SR Bratisla vy  
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