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

 

zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktoré sa konalo 31. mája 2012 . 

 

 

 Otvorenie                                     str.   1 

     Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej      str.  2 

     komisie 

 

     Návrh programu - schválenie                   str.  3 

 

 

BOD 1:                                             str. 23 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 201 2 

 

BOD 2:                                             str. 24  

Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce mesta 

Bratislavy za rok 2011 

 

BOD 3:                                             str. 27 

Návrh na presun rozpo čtových prostriedkov na projekt 

CYCLOMOST II 

 

BOD 4:                                             str. 28 

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 

 (S t i a h n u t ý   v priebehu rokovania.) 
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BOD 5:                                             str. 69 

Návrh na realizáciu rozšírenia Mestského kamerového  

systému hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012 

 

BOD 6:                                            s tr. 138 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení názvov 

novovzniknutých ulíc a námestí a o zmene názvov ulí c v 

mestských častiach Bratislava- Čunovo, Bratislava-Dúbravka, 

Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratisla va-

Petržalka, Bratislava-Ra ča, Bratislava-Rusovce, 

Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská Bystrica 

 

BOD 7:                                            s tr. 145  

Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 397/2011 časť C bod 2. 

 

BOD 8:                                            s tr. 151 

Správa o výsledkoch práce komisie na zefektívnenie výberu 

dane z nehnute ľnosti 

 

BOD 9:                                            s tr. 162 

Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Brat islavy 

do predstavenstva obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s. 

 

BOD 10:                                           s tr. 165 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu, a.s. d ňa 5. júna 2012 
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BOD 11:                                           s tr. 168 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Národné tenisové 

centrum, a.s., d ňa 12. júna 2012 

 

BOD 12:                                           s tr. 172 

Návrh zmeny stanov obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spolo čnos ť doplnením predmetu činnosti 

- poskytovanie dopravných služieb na mestských dráh ach 

 

BOD 13 a BOD 14: po obed ňajšej prestávke    od strany 230.                                            

 

BOD 15:                                           s tr. 174 

Návrh na opätovné prerokovanie a ur čenie mesa čného platu 

primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 

  

BOD 16:                                           s tr. 176 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 

BOD 16A:                                          s tr. 182 

Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného m esta SR 

Bratislavy za obdobie júl - december 2011 

 

BOD 17:                                           s tr. 185 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na  

prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, 

Kúpaliska Rosni čka, Delfín, Lama č, Ra ča, Kras ňany a 

Tehelné pole na letnú sezónu 2012 

 

BOD 18:                                           s tr. 190 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Zimnom  

štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 

Mesto, parc. č. 15142/1 pre spolo čnos ť Ticketportal SR, 

s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

 

BOD 19:                                           s tr. 196 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré 

Mesto, parc. č. 21512 spolo čnosti EKORDA, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

 

BOD 20:                                           s tr. 197  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestoro v a 

pozemku parc. č. 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej č. 5, 

kat. územie Petržalka, pre ob čianske združenie Kolkársky 

klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave, Palis ády č. 

53 

 

BOD 21:                                           s tr. 198 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 13 na vybudovanie kontajnerového stanoviš ťa 

 

BOD 22:                                           s tr. 199 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 4642/15 na vybudovanie kontajnerového stanoviš ťa 

pre Spolo čenstvo MÁNES so sídlom v Bratislave 
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BOD 23:                                           s tr. 200 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ruž inov 

parc. č. 15585/1 spolo čnosti Centrum Rafael, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

 

BOD 24:                                           s tr. 201  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Dúbravka, parc. č. 2922, pre Darinu Mauerovú, s miestom 

podnikania v Bratislave 

 

BOD 25:                                           s tr. 202 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1253, pre So ňu Mikušovú, s miestom 

podnikania v Bratislave 

 

BOD 26:                                           s tr. 203 

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

parc. č. 3600/11 a návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/12, Ing. 

Bohumírovi Be ťkovi, bytom v Bratislave 

 (S t i a h n u t ý   z rokovania.) 

 

BOD 27:                                           s tr. 203 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča, 

parc. č. 17323/1 a parc. č. 17321/3 spolo čnosti New City 

Development s.r.o., so sídlom v Bratislave 
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BOD 28:                                           s tr. 204 

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. 209 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5794/5, parc. č. 3459/17 a parc. č. 

3459/19 na vybudovanie kontajnerových stanovíš ť 

 

BOD 30:                                           s tr. 210  

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

parc. č. 22846, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

BOD 13:                                           s tr. 230 

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD) a v jej regióne 

 

BOD 14:                                           s tr. 235 

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

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

Bratislava  

 

BOD 31:                                           s tr. 246  

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

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

 

BOD 32:                                           s tr. 251 
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Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, parc. 

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

 

BOD 33:                                           s tr. 253 

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

č. 1447/46, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

BOD 34:                                           s tr. 271 

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

3563/26, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

BOD 35:                                           s tr. 282  

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

parc. č. 4512 a parc. č. 4513/1, Korabinského ul., formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže 

 

BOD 36:                                           s tr. 283  

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

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

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže 

 

BOD 37:                                           s tr. 284  

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, Slávi čie údolie, pozemku parc. č. 2408/1, 

formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže 

 

BOD 38:                                           s tr. 286 
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Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na dlhodobý 

nájom nehnute ľností za ú čelom vybudovania športového 

areálu a parkoviska - objektu bývalého cyklistickéh o 

štadióna ul. Odbojárov a Kalin čiakova, a to pozemkov parc. 

č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 

11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp . č. 

7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez finan čnej ú časti hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 

VYSTÚPENIA OBČANOV:                               str. 305 

- Pani Havránková                                 s tr. 306   

- Pani Gálová                                     s tr. 308 

- Pani Gašparíková                                s tr. 311 

- Payni Pätoprstá                                 s tr. 314 

- Pani Karasová                                   s tr. 316 

 

  

BOD 39:                                           s tr. 320 

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 

 (S t i a h n u t ý   z rokovania.) 

  

BOD 40:                                           s tr. 320  

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

Dúbravka, parc. č. 3400/158 a parc. č. 3400/160, Na 

vrátkach, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže  
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BOD 41:                                           s tr. 323 

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

Prokofievova ulica, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, 

formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže 

 

BOD 42:                                           s tr. 329  

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

parc. č. 3110/103, Jiráskova - Pajštúnska ul., formou 

obchodnej verenej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže 

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

 

 

BOD 43:                                           s tr. 339 

Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v Bratis lave, 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7938/32, Mýtna ulica, formou 

priameho predaja s cenovou ponukou 

 

BOD 44:                                           s tr. 341  

Návrh na schválenie vybratého ú častníka priameho predaja s 

cenovou ponukou rekrea čných chát v okrese Malacky, obci 

Lozorno, k. ú. Lozorno so súp. č. 4087, zapísaných na LV 

č. 2874, v chatovej oblasti Košariská 

 

BOD 45:                                           s tr. 344 

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 

Bratislave 
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BOD 46:                                           s tr. 351  

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 

 

BOD 47:                                           s tr. 395 

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

17323/9, spolo čnosti SWEETREE s.r.o., so sídlom v 

Bratislave 

 

 

BOD 48:                                           s tr. 397 

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

č. 2079/3 až 6, parc. č. 2079/19, parc. č. 2079/20, parc. 

č. 2079/22 až 25 

 

BOD 49:                                           s tr. 398  

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zm luve o 

zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 22221/8 v 

k. ú. Trnávka - dostavba dia ľni čnej križovatky 

 

BOD 50:                                           s tr. 399 

Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania  medzi 

hlavným mestom SR Bratislava a Národnou bankou Slov enska 

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

 

BOD 51:                                           s tr. 406  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 12.689,99 Eur 
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BOD 52:                                           s tr. 408 

Návrh na ur čenie ceny pozemku pre vlastníkov bytov 

Záhradnícka 62 a 64 

 

BOD 53:                                           s tr. 410 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Hummelova 6, 8, Svetlá 5, Lovinského 4 3, 

Pári čkova 23, 25, Záhradnícka 43, 45, Košická 38, 

Sklenárova 22, Dvojkrížna 2, 4, 6, Slatinská 4, Ra čianska 

65, Sibírska 31, 33, 35, 37, Tbiliská 27, Púpavova 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, Studenohorská 29, 

Ševčenkova 8, Šev čenkova 6, Hálova 12, Romanova 13, 15, 

Hrobákova 10 vlastníkom bytov a nebytových priestor ov 

 

BOD 54:                                           s tr. 411  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 654/2005 zo d ňa 

31. 03. 2005, č. 388/2011 zo d ňa 24. 11. 2011, č. 415/2011 

zo d ňa 15. 12. 2011 

 

BOD 55:                                           s tr. 412 

Návrh na vo ľbu poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného  

mesta SR Bratislavy do komisie pre školstvo, vzdelá vanie a 

šport Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

 

BOD 56:                                           s tr. 414 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
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BOD 57:                                           s tr. 418 

Interpelácie 

 

- Ing. Ján Hr čka:                                 str. 418 

  Právny výklad zákona 377/1990 Zb. 

 

- Izabella Jégh:                                  s tr. 421  

  Výtlky na uliciach. 

 

- Ján Budaj:                                      s tr. 423 

  Zaradenie poslanca P. Hochschornera. 

 

- MUDr. Peter Osuský, CSc.:                       s tr. 424 

  Vypracovanie VZN na úpravu vzh ľadu vonkajších 

  sedení. 

 

- JUDr. Tomáš Kor ček:                             str. 425 

  Poškodenie zábradlia Vajnorská - Odbojárov.   

 

- Mgr. Jozef Uhler:                               s tr. 426 

  Čerpanie vyhradených 115 000 Eur na budovanie 

  parkovacích miest. 

 

  

BOD 58: 

Rôzne                                               

 

- Marian Greksa:                                  s tr. 427       

  K termínu nasledujúceho MsZ po čas 2 dní 

  27. - 28. 6. 2012.  
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- JUDr. Júlia Ondrišová:                          s tr. 429 

  Technická poznámka k nasledujúcemu MsZ  

    

- Ing. Ján Hr čka:                                 str. 429 

  Prístup k súdnoznaleckým posudkom v  

  elektronickej forme.  

 

- Ing. Anna Reinerová:                            s tr. 432 

  Informácia o požiadavke A. Čontoša k zrušeniu 

  členstva v komisii. 

 

- Ing. Alena Krištofi čová:                        str. 433 

  Za členenie v novej štruktúre magistrátu  

  Úradu pre ženu a rodinu. 

 

- Radovan Jen čík:                                 str. 434 

  Oznámenie, že klub SDKÚ-DS a MOST HÍD má 

  nového predsedu - Mgr. Sven Šov čík. 

 

- Ján Budaj:                                      s tr. 435 

  Informácia o konferencii k 25. výro čiu    

  Bratislava nahlas. 

 

- Mgr. Peter Pilinský:                            s tr. 438 

  Informácia o konaní akcie v Ra či "Urbanity". 

 

- JUDr. Tomáš Kor ček:                             str. 439 

  Po ďakovanie za pozvanie na Ra čianske hody. 

 

Vystúpenie ob čianky Ing. Kataríny Šimon či čovej:   str. 440 



 
 
 
                               OBSAH ZÁPISNICE MsZ z 31.5.2012 

14 

 

Schválenie návrhu uznesenia                       s tr. 445 

 

Vyjadrenia poslancov k zasadnutiu MsZ v d ňoch 

27. - 28. 6. 2012                                 s tr. 446 

 

Ukončenie MsZ:                                    str. 4 55    

                                                            
                        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 Bratislav y 

 (Otvorenie o 8,40 h) 

 

 Vážené dámy poslankyne a páni poslanci, prosím, ab y 

ste sa usadili, aby sme mohli za čať naše rokovanie. 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cte né 

dámy, vážení páni, ktorí ste prišli na naše zasadnu tie  

 o t v á r a m  zasadnutie Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom 

vítam poslancov mestského zastupite ľstva, prítomných 

starostov mestských častí a samozrejme aj obyvate ľov ktorí 

prišli, aby sledovali naše zasadnutie a tlmo čili nám svoje 

problémy. 

 

 Pod ľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov.  

 Preto konštatujem, že mestské zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné.  

 

  O ospravedlnenie na tomto zasadnutí požiadal pán 

poslanec Ivo Nesrovnal, pán poslanec Peter Hochscho rner, 

pán poslanec Ladislav He čko, pani námestní čka Petra 

Nagyová Džerengová a pán starosta Milan Jambor.  
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 Ak dovolíte, prejdeme k procedurálnym otázkam.  

 Za overovate ľov zápisnice  z dnešného zasadnutia 

mestského zastupite ľstva odporú čam zvoli ť? 

- pani poslanky ňu Reinerovú a  

- pána poslanca Kríža. 

 Chcem sa opýta ť, či sú nejaké iné návrhy z vašej 

strany? 

 Ke ďže nie sú, prosím, prezentujte sa a hlasujte, aby 

sme schválili tento návrh na overovate ľov dnešnej 

zápisnice.  

 Nefunguje? Máme nejaký problém, pani kolegy ňa? 

 Už to ide. Ďakujem pekne. Ďakujem. 

 Takže hlasovanie bolo spustené, nech sa pá či, 

hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťpäť z nich hlasovalo za, nikto nebol proti, 

nikto sa nezdržal, dvaja poslanci nehlasovali.  

 Konštatujem, že sme schválili návrh na overovate ľov. 

 

 

 A prejdeme návrh na zloženie návrhovej komisie .  

 Navrhujem do nej: pani poslanky ňu Ondrišovú, pána 

poslanca Len ča, pána poslanca Hr čku, pána poslanca 

Havrillu a pána poslanca Osuského. 

 Chcem sa opýta ť, či máte nejaké iné návrhy na 

zloženie návrhovej komisie? 

 Nech sa pá či. 

 Ke ďže iné návrhy nie sú, prosím, prezentujte sa a 

hlasujte o zložení návrhovej komisie. Nech sa pá či. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie.  

 Chcem požiada ť jej členov, keby sa odobrali na 

miesto, ktoré je ur čené pre prácu návrhovej komisie a 

ujali sa svojej funkcie. 

 

 

 Teraz prosím, keby sme sa pozreli na návrh program u 

rokovania, ktorý ste dostali v pozvánke:  

 Otvorenie 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie   

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4.  2012 

 2. Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce mesta  

    Bratislavy za rok 2011 

 3. Návrh na presun rozpo čtových prostriedkov pre projekt  

    CYKLOMOST II 

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

 5. Návrh na realizáciu rozšírenia Mestského kamero vého  

    systému hlavného mesta SR Bratislavy v roku 201 2 

 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta SR 

    Bratislavy o ur čení názvov novovzniknutých ulíc a ná- 

    mestí a o zmene názvov ulíc v mestských častiach Bra- 

    tislava-Petržalka, Bratislava-Ra ča, Bratislava-Rusov- 

    ce, Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská By strica 

 7. Informácia o splnení uznesenia Mestského zastup ite ľs- 

    tva hlavného mesta SR Bratislavy č. 397/2011 časť C  

    bod 2 
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 8. Správa o výsledkoch práce komisie na zefektívne nie vý- 

    beru dane z nehnute ľnosti 

 9. Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratis- 

    lavy do predstavenstva Odvoz a likvidácia odpad u, a.s. 

    d ňa 5. júna 2012 

10. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom va lnom  

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia  

    odpadu, a.s. d ňa 5. júna 2012 

11. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom va lnom  

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti Národné tenisové  

    centrum, a.s. d ňa 12. júna 2012 

12. Návrh zmeny stanov obchodnej spolo čnosti Dopravný pod- 

    nik Bratislava, akciová spolo čnos ť doplnením predmetu  

    činnosti - poskytovanie dopravných služieb na mests-   

    kých dráhach 

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

    tislave (NS MHD) a v jej regióne  

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

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

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

    Bratislava 

15. Návrh na opätovné prerokovanie a ur čenie mesa čného  

    platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej rep ubliky 

    Bratislavy  

16. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mests- 

    kého kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

17. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámer u na  

    prenájom častí pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, 

    Kúpaliska Rosni čka, Delfín, Lama č, Ra ča, Kras ňany a  

    Tehelné pole na letnú sezónu 2012 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 
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    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Zi mnom 

    štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k . ú.  

    Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre spolo čnos ť Ticket-  

    portal SK, s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratis lava 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Mesto, parc. č. 21512 spolo čnosti EKORDA, s.r.o., so  

    sídlom v Bratislave 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových pries torov 

    a pozemku parc. č. 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej 

    č. 5, kat. územie Petržalka, pre ob čianske združenie  

    Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bra tisla- 

    ve, Palisády č. 53 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    žalka, parc. č. 13 na vybudovanie kontajnerového sta- 

    noviš ťa 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    žalka, parc. č. 4642/15 na vybudovanie kontajnerového 

    stanoviš ťa pre Spolo čenstvo MÁNES so sídlom v Bratis- 

    lave 

23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    parc. č. 15585/1 spolo čnosti Centrum Rafael, s.r.o.,  

    so sídlom v Bratislave 

24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Dúbravka, parc. č. 2922, pre Darinu Mauerovú, s mies- 

    tom podnikania v Bratislave 
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25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Dúbravka, parc. č. 1253, pre So ňu Mikušovú, s miestom  

    podnikania v Bratislave 

26. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúb ravka,  

    parc. č. 3600/11 a návrh na schválenie prípadu hodného 

    osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bra- 

    tislave,  k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/12, Ing. Bohu- 

    mírovi Be ťkovi, bytom v Bratislave 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Ra ča, parc. č. 17323/1 a parc. č. 17321/3  spolo čnosti 

    New City Development s.r.o., so sídlom v Bratis lave 

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 schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    žalka, parc. č. 5794/5, parc. č. 3459/17 a parc. č.  

    3459/19 na vybudovanie kontajnerových stanovíš ť 

30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave,  k. ú. St aré  

    Mesto, parc. č. 22846, ako prípadu hodného osobitného  

    zrete ľa 

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

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

    zrete ľa 

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

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

    te ľa 

33. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trn ávka,  
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    parc. č. 14472/46, ako prípadu hodného osobitného zre- 

    te ľa 

34. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy , parc. 

    č. 3563/26, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Mesto, parc. č. 4512 a parc. č. 4513/1, Korabinského 

    ul., formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie  

    podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

36. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré  

    Mesto, parc. č. 581/1, Zámocká - Staromestská ul.,  

    formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmie- 

    nok obchodnej verejnej sú ťaže 

37. Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave 

    k. ú. Staré Mesto, Slávi čie údolie, pozemku parc. č.  

    2408/1, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie   

    podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

38. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na dlho- 

    dobý nájom nehnute ľnosti za ú čelom vybudovania športo- 

    vého areálu a parkoviska - objektu bývalého cyk listic- 

    kého štadióna ul. Odbojárov a Kalin čiakova, a to po- 

    zemkov parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 

    11280/48, 11280/46 a 11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové 

    Mesto bez finan čnej ú časti hlavného mesta SR Bratisla- 

    vy   

39. 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 

40. Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratisla ve, k.  
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    ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158 a parc. č. 3400/160, Na 

    vrátkach, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schvále- 

    nie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

41. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Pe tržal- 

    ka, Prokofievova ulica, parc. č. 3365/2 a parc. č. 

    3365/5, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie  

    podmienok obchodnej verejnej sú ťaže    

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

    parc. č. 3110/103, Jiráskova - Pajštúnska ul., formou 

    obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok ob- 

    chodnej verejnej sú ťaže 

43. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v Br atisla- 

    ve, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7938/32, Mýtna ulica,  

    formou priameho predaja s cenovou ponukou 

44. Návrh na schválenie vybratého ú častníka priameho pre- 

    daja s cenovou ponukou rekrea čných chát v okrese Mala- 

    cky, obci Lozorno,  k. ú. Lozorno so súp. č. 4087 za- 

    písaných na LV č. 2874, v chatovej oblasti Košariská 

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

    parc. č. 15665/13 a časť parc. č. 15666/3, spolo čnosti 

    TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bra- 

    tislave 

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

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

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

47. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča,  

    parc. č. 17323/9, spolo čnosti SWEWTREE s.r.o., so síd- 

    lom v Bratislave 

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

    parc. č. 2079/3 až 6, parc. č. 2079/19, parc. č. 2079/ 

    20, parc. č. 2079/22 až 25 
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49. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúce j zmlu- 

    ve o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č.  

    22221/8 v k. ú. Trnávka - dostavba dia ľni čnej križo– 

    vatky 

50. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiad ania  

    medzi hlavným mestom SR Bratislava a Národnou b ankou  

    Slovenska ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

51. Návrh na odpustenie dlhu v sume 12.689,99 Eur 

52. Návrh na ur čenie ceny pozemku pre vlastníkov bytov Zá- 

    hradnícka 62 a 64 

53. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v  

    obytnom dome Hummelova 6, 8, Svetlá 5, Lovinské ho 43,  

    Pári čkova 23, 25, Záhradnícka 43, 45, Košická 38,  

    Sklenárova 22, Dvojkrížna 2, 4, 6, Slatinská 4,  Ra-      

    čianska 65, Sibírska 31, 33, 35, 37, Tbiliská 27, Pú - 

    pavova 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, St udeno- 

    horská 29, Šev čenkova 8, Šev čenkova 6, Hálova 12, Ro- 

    manova 13, 15, Hrobákova 10 vlastníkom bytov a nebyto- 

    vých priestorov 

54. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 654/ 

    2005 zo d ňa 31. 03. 2005, č. 388/2011 zo d ňa 24. 11.  

    2011, č. 415/2011 zo d ňa 15. 12. 2011 

55. Návrh na vo ľbu poslancov Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy do komisie pre ško lstvo,  

    vzdelávanie a šport Mestského zastupite ľstva hlavného  

    mesta SR Bratislavy 

56. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

57. Interpelácie 

58. Rôzne 
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16.00 h vystúpenie ob čanov. 

 

 Chcem vás informova ť, že máme zaradené materiály pod 

bodom 9, 13, 14 a 15, pri ktorých chýbajú stanovisk á 

komisií mestského zastupite ľstva . Vä čšinou ide o tie 

informácie, ktoré vám dávame vždy aktuálne ku 

zastupite ľstvu. Čiže nemáme stanoviská komisií a mestskej 

rady, preto musíme o týchto bodoch osobitne hlasova ť, či o 

nich budeme rokova ť.  

 To je z mojej strany informácia.   

 

 Chcem vás ešte informova ť, že pri niektorých bodoch 

nemáme stanoviská starostov, konkrétne pri bode 26 nám 

chýba stanovisko starostu mestskej časti Dúbravka. 

Predpokladám, že ho budeme po čuť predtým, než rozhodneme o 

tomto bode.  

 Možno už to stanovisko medzi časom máme.  

 

 Len vás informujem o tom, čo mám zosumarizované z 

hľadiska stanovísk starostov.  

 

 K bodu 33 a 35 máme doru čené stanovisko od pána 

starostu Pekára. 33 až 45, prepá čte.  

 31, 38 a 42 sme dostali kladné stanoviská; rovnako  

ako bod 46, pri ktorom boli vlastne vyjadrené stano viská 

starostov mestských častí, ktoré sú súhlasné.  

 

 Z mojej strany je to na informáciu o programe všet ko. 

 Pýtam sa na vaše návrhy do programu.  

 Ako prvá sa do diskusie o programe hlási pani prvá  

námestní čka Kimerlingová, nech sa vám 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: 

 Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som si dovolila 

navrhnú ť ako ďalší bod programu, návrh na poskytnutie 

odmeny kontrolórovi ešte za rok 2011, pretože doter az sme 

o tom nerozhodovali. 

 Navrhujem, aby to bol bod za správami kontrolóra, a 

tým pádom ako 16A . Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže máme návrh na 16A. 

 Pán poslanec Hr čka sa hlási; pán poslanec máte slovo. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Dobrý de ň. Ďakujem za slovo. Ja by som, budem 

bohužia ľ trošku dlhší, lebo to chcem vysvetli ť. 

 Ja by som chcel da ť návrh na stiahnutie všetkých 

majetkových materiálov, ktoré sa predávajú osobitný m 

zrete ľom na základe súdnoznaleckého posudku. Vysvetlím 

pre čo. 

 

 Zhodou okolností v Bratislave, nie je to tak dávno  v 

Bratislave - Petržalke sa išli predáva ť pozemky Technopolu 

Services za súdnoznaleckú cenu. Poviem len fakty, a by som 

náhodou niekoho neobvinil. Fakty sú také, že malo s a 

hlasova ť v novembri, stiahlo sa to. V decembri, stiahlo sa 
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to. Vo februári, stiahlo sa to. V apríli sa to nest iahlo, 

neprešlo to. Ja som si vypýtal súdnoznalecké posudk y a 

jeden súdnoznalecký posudok robil Old řich Jarabica zo 

Stupavy, druhý posudok robil Ivan Izakovi č zo Stupavy. 

Jedného požiadal Technopol Services, druhého požiad ala 

mestská časť Bratislava - Petržalka. 

 

 Pri zis ťovaní som zistil, že súdni znalci z odboru 

nehnute ľností sú v Stupave len traja. A zhodou okolností 

jedna strana oslovila jedného, druhá druhého. A z v erejne 

dostupných zdrojov som sa dozvedel, že existuje Old řich 

Jarabica, ktorý má sestru Ivanu Jarabicovú, ktorá s a 

vydala za Ivana Izakovi ča. A Ivan Izakovi č má manželku 

Ivanu Izakovi č, ktorá sa za slobodna volala Jarabicová. 

Môže sa jedna ť o zhodu mien.  

 

 A preto by som len bol rád, ja nemám možnos ť to 

preveri ť, ale v prípade že by sa jednalo o tie isté osoby, 

to znamená že mestská časť by požiadala o súdnoznalecký 

posudok švagra prvého súdneho znalca, čo by bolo pod ľa mňa 

v hodne ve ľkom rozpore s nejakou transparentnos ťou. 

 

 Z tohto dôvodu, ja neviem, môže to by ť zhoda náhod, 

ale poprosil by som pre toto stiahnu ť tieto návrhy, aby 

sme ich nezamietli. Ale na druhej strane, ak sa to 

potvrdí, jedná sa o, jednalo sa o mestský pozemok, ktorý 

predávala mestská časť lebo ho má zverený.  

 

 Ale na ten predaj bolo vydané aj súhlasné stanovis ko 

mesta, že súhlasí s predajom. A to čo na tom celom je, že 

predávalo sa to  za 51 EUR, pri čom ja ke ď som si pýtal na 
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základe interpelácie, aká bola priemerná cena za 

posledných 5 rokov, za ktorú mesto predáva pozemky,  tak 

priemerná cena pozemkov za posledných 5 rokov je 16 7 EUR. 

To bol ten dôvod, pre čo som sa za čal konkrétne touto vecou 

zapodieva ť, lebo tá cena bola výrazne, výrazne nižšia, než 

je dlhodobý priemer predajov.  

 

 A hovorím, môže sa naozaj jedna ť o zhodu náhod, ale v 

prípade že by sa to potvrdilo, bolo by to pod ľa mňa ve ľmi 

závažné. A ke ďže sa to predávalo osobitným zrete ľom alebo 

bol pokus to predáva ť takéto pozemky osobitným zrete ľom za 

súdnoznaleckú cenu, tak pre toto by som chcel požia dať, 

aby sa na dnešnom zastupite ľstve stiahli všetky obdobné 

programy a aspo ň teda na budúce zastupite ľstvo by sme ich 

presunuli. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec, myslím, že to čo ste povedali sa týka v 

tejto chvíli mestskej časti Petržalka. Neviem, či máme aj 

my tých istých súdnych znalcov zo Stupavy v našich 

materiáloch, lebo to ste neuviedli. Čiže len vám dávam 

avízo, že my máme pripravené veci. Znalci na tomto meste 

pôsobia dlhodobo, to znamená sú aj z minulého voleb ného 

obdobia. My sme v podstate ten znalecký zbor nemeni li, 

čiže držíme tu istú kontinuitu.  

 

 Boli výhrady vo či niektorých znaleckým posudkom; 

spomeniem príklad PKO, kde je to predmetom sporu me dzi 
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mestom a aktivistami, a aj Európskou komisiou, ale nemá to 

tú povahu, ktorú ste pomenovali.  

 

 Čiže v tomto zmysle by som povedal, že nevidím dôvod  

na to, aby sme postupovali  tak radikálne ako ste n avrhli, 

lebo ste ni č vo vz ťahu k materiálom ktoré ideme 

prerokováva ť, takto nepomenovali. Ste povedali o príklade 

z Petržalky, ktorý je teda ve ľmi  zaujímavý, ale neviem 

ako sa to týka tých našich materiálov. To len ako f aktická 

poznámka. 

 Vy chcete reagova ť faktickou; nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Reagoval by som tým, že ten majetok je mestský a 

mestská časť musela da ť súhlas na jeho predaj. To znamená, 

že aj tu na magistráte sa musela daná cena odobri ť. A 

zhodou okolností tie dva súdnoznalecké posudky napr iek 

tomu že dali; súdnoznalecký posudok sa robí tak, že  máte 

nejakú základnú cenu ktorú stanovuje vyhláška a vyn ásobíte 

ju siedmymi koeficientmi. Páni znalci dali zo siedm ych 

koeficientov šes ť rôznych a prišli k takmer identickej 

cene, čo je tiež také trošku na pováženie, pri čom ani 

neboli niektoré veci zaradené do rovnakých kategóri í pod ľa 

vyhlášky.  

 

 A prešlo, ako pod ľa mojich informácií, už tu na 

magistráte bol tlak na to, aby mesto dalo súhlasné 

stanovisko k tomu, aby sa odobrila táto, aby sa 

odsúhlasilo že toto mesto súhlasí s predajom tohto 

pozemku.  
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 Takže myslím si, že to súvisí a že to nie je naoza j 

problém iba mestskej časti Petržalka. Ale myslím si, že to 

je problém aj magistrátu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ale my nerobíme alternatívne znaleck é 

posudky. To by sme si vyjadrovali ako keby navzájom  

nedôveru, že my neveríme či mestská časť správne ocenila 

majetok. Tú zodpovednos ť pri predaji máte vy. A prosím, 

aby ste si upratali na domácom dvore a nemali pocit , že my 

robíme podobné praktiky tu. Ak máte problém so znal eckými 

posudkami, ja vám ich všetky poskytnem. Pozrite sa na mená 

znalcov, na ich rodinné prepojenia, ja s tým nemám 

absolútne problém. Ale ja nemôžem skúma ť.  

 

 Súhlas primátora vyjadruje to, či mesto súhlasí s 

tým, aby sme sa zbavili mestského majetku. To je sú hlas 

vlastne vlastníka, pretože tým vlastníkom je v kone čnom 

dôsledku mesto. Podmienky zákon dáva a zodpovednos ť dáva 

do ruky mestskej časti. 

 

 Čiže prosím, ne ťahajme sem tento problém.  

 Myslím si, že nemôže a netýka sa toho čo máme 

predložené. Ak nájdete čoko ľvek, čo treba rieši ť na úrovni 

mesta, ja sa tým ve ľmi rád budem zaobera ť a ur čite aj 

mestské zastupite ľstvo.  

 Len aby sme si to vysvetlili. 

 Prosím pani riadite ľku k programu; nech sa pá či. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Navrhujem stiahnu ť bod číslo 26 z 

dôvodu, že máme nesúhlasné stanovisko pána starostu . A v 

zmysle teda dohovoru, že materiály, kde máme nesúhl asné 

stanovisko si najprv odkomunikujeme so starostom, t ak 

tento bod s ťahujem.  

 Dvadsa ťšes ť. 

 

 Ďalej je to bod 39 z dôvodu v čerajšieho rokovania s 

predsedami poslaneckých klubov, potrebujeme si tam doladi ť 

ešte nejaké stanoviská s tým, že tento materiál pot om bude 

predložený na júnové mestské zastupite ľstvo. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani riadite ľke, ktorá stiahla bod 26 a 

39. 

 Pani poslanky ňa Reinerová; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja by som na margo kolegu chcela podotknú ť, že každý 

súdny znalec má gu ľatú pe čiatku a zodpovedá ňou za text 

alebo za ohodnotenie majetku ktorý, za ceny majetku  ktorú 

tak uviedol. Našim predmetom nie je skúma ť to, ako znalec 

ohodnotil daný predmet. A myslím že tým, že nám ho 

opečiatkoval dáva garanciu, že tá cena je taká aká je. 

Riskuje v opa čnom prípade stratu pe čiatky. Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec Osuský faktickou. Ale prosím, aby tot o 

nebolo o znaleckých posudkoch, lebo o tom môžme k ľudne 

diskutova ť v rôznom. Ja si uvedomujem závažnos ť toho 

problému, ktorý otvoril pán poslanec Hr čka, ale hovoríme o 

programe. Čiže skúsme sa sústredi ť na program 

zastupite ľstva a tento bod si rozoberme v rôznom, lebo 

naozaj je to vážne, to čo tu zaznelo.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Nebudem sa o tom viacej šíri ť, 

len chcem poveda ť, že som zažil i v Starom Meste ve ľmi 

pozoruhodné znalecké posudky s gu ľatou pe čiatkou, ako 

hovorí správne pani kolegy ňa Reinerová. A napriek tomu ako 

hovorí, síce nemáme sa my tým čo zaobera ť, ja sa s tým 

nemusím zaobera ť takto. Ale potom svoj postoj v mojom 

vlastnom zaoberaní k takémuto znaleckému posudku a k cene 

takto vygenerovanej, vyjadrím hlasovaním. Takže sa s tým 

nakoniec zaoberáme, s tými posudkami. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ur čite áno. My sa posudkami zaoberáme, pretože pod ľa 

nich vlastne stanovujeme cenu. A myslím si, že ve ľmi 

dôkladne by ich mala hodnoti ť najmä finan čná komisia, 

ktorá posudzuje či tá cena zodpovedá alebo nezodpovedá. Ja 
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viem, že tu vždy bola diskusia o tom, či zverej ňova ť alebo 

nezverej ňova ť znalecké posudky. Ja s tým vôbec nemám 

problém. 

 

 Ak povieme, že chceme zverej ňova ť posudky, aby každý 

si mohol urobi ť obraz o tom, ako je príslušný majetok 

ohodnotený, myslím si že je to tá najlepšia kontrol a nad 

prácou znalcov, ktorí samozrejme majú svoju zodpove dnos ť a 

nemôžu na ten posudok napísa ť čoko ľvek. 

 

 Ale chcem vás pekne poprosi ť, aby sme túto diskusiu 

absolvovali v rôznom.  

 Ak budete ma ť k tomu nejaké návrhy, uznesenia a 

požiadavky smerom k nám, ja som pripravený o tom 

diskutova ť. Naozaj, to čo tu zaznelo, je vážna informácia 

a nemožno ju bra ť na ľahkú váhu a poveda ť; že však nás sa 

to netýka. Je to otázka práce, kvality práce znalco v. Nad 

prácou znalcov dohliada Ministerstvo spravodlivosti , ktoré 

má zo zákona oprávnenie istým spôsobom prekontrolov ať, či 

postupovali správne. Opakujem, zaoberali sme sa tým  

problémom, najmä vo vz ťahu k PKO, kde to je predmetom 

veľkej diskusie aj vo vz ťahu k Európskej komisii. Čiže 

nie čo o tom vieme.  

 

 Ale, ak bude z vašej strany záujem nie čo rieši ť ku 

mestským znaleckým posudkom, ja tomu ve ľmi rád vyjdem v 

ústrety, ale po diskusii v rôznom. 

 

 Ke ďže sa  už nikto nehlási ku programu rokovania, 

sumarizujem návrhy: 

 Máme stiahnutý bod číslo 26 a 39. 
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 A pani námestní čka Kimerlingová navrhla doplni ť nový 

bod 16A, ktorým je: Návrh na odmenu kontrolórovi za  rok 

2011. 

 

 Prosím, keby ste tento návrh pani námestní čky 

posúdili a rozhodli hlasovaním. Čiže vyjadríme sa k 

dopl ňujúcemu návrhu námestní čky.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Pardon, prepá čte, a vy ste dali návrh na stiahnutie.  

 Ospravedl ňujem sa.  

 Čiže najprv v poradí tak, ako boli predložené; pani 

námestní čka a potom budeme hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Hrčku, ktorý požadoval stiahnu ť všetky body, ktoré sú 

predložené dnes na osobitný zrete ľ.      

 

 Takže, prosím, hlasujeme o návrhu pani námestní čky 

Kimerlingovej - Odmena kontrolóra.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. O 

námestní čkinom návrhu; hovoríme len o zaradení bodu 16A. 

 Potom prídeme k návrhu pána poslanca Hr čku, ktorý 

zaznel v poradí ako druhý.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri poslancov hlasovalo za, nikto proti, 

nikto sa nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme zaradili bod 16A a budeme o ňom 

rokova ť.  

 

 Teraz dám hlasova ť o návrhu pána poslanca Hr čku, 

ktorý to síce presne neupresnil, ale myslím že z pr ogramu 
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je zrejmé ktorých bodov sa to týka. Za čína sa to pri bode 

18, kde sú osobitné zretele. A pokia ľ dobre rozumiem, tak 

to kon čí pri bode 29. Čiže od 18 po 29 pán poslanec 

navrhuje vypusti ť z programu a rieši ť tieto body programu; 

až ďalej? Až po 34; áno, sú tam ešte  osobitné zretele.  

Prepá čte. Čiže od 18 po 34  s tým, že 26 bod bol už 

vypustený. 

 

 Čiže hlasujeme o návrhu pána poslanca Hr čku vypusti ť 

a rokova ť o týchto bodoch na júnovom zastupite ľstve.     

 Nech sa pá či, prosím vyjadríte sa hlasovaním k tomuto 

návrhu.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Devä ť z nich hlasovalo za, dvaja proti, dvadsa ťštyri 

sa hlasovania zdržalo. 

 Konštatujem, že návrh pána poslanca Hr čku nebol 

prijatý. 

 

 

 Teraz ideme hlasova ť o tých osobitne zaradených 

bodoch, ktoré som avizoval, že musíme pod ľa procedúry 

rozhodnú ť samostatne, pretože im chýbajú príslušné 

stanoviská.  

 Bod číslo 9 : Návrh na schválenie zástupcu hlavného 

mesta SR Bratislavy do predstavenstva obchodnej 

spolo čnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte či budeme dnes 

rokova ť o tomto bode programu; zaradenie bodu číslo 9. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťtri hlasovalo za, nikto nebol proti, dvanás ť 

sa hlasovania zdržalo. 

 Zaradili sme bod číslo 9. 

 

 

 Bod číslo 13 : Informácia o stave príprav Nosného 

systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o zaradení tohto  

bodu programu. Bod číslo 13 - Nosný systém MHD. 

 Je to na základe uznesenia zastupite ľstva ale tá 

procedúra má takú logiku, že musíme o tom rozhodnú ť 

samostatne.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja 

poslanci nehlasovali. 

 Zaradili sme aj bod číslo 13. 

 

 

 Bod číslo 14  je Informácia o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 

Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava.  

 Má to podobný charakter, je to na základe uzneseni a 

zastupite ľstva, ale predložené to bolo vlastne tesne pred 

zastupite ľstvom kvôli aktuálnosti materiálu.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 
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 Zaradili sme aj bod číslo 14. 

 

 

 Bod číslo 15  je Návrh na opätovné prerokovanie a 

ur čenie mesa čného platu primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 Táto požiadavka vyplýva zo zákona, bola predmetom 

rokovania mestskej rady, ale nebola v komisiách. Čiže opä ť 

sme v tom, že musíme o tom rozhodnú ť samostatne.  

 Bod číslo 15; prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme zaradili aj bod číslo 15. 

 

 Tým sme prebrali vlastne všetky tie čiastkové veci, 

ktoré sme mali. 

 

 

 Čaká nás ešte jedno hlasovanie o programe ako celku . 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte, že sa na dnešno m 

rokovaní budeme riadi ť upraveným programom tak, ako sme ho 

upravili vašim hlasovaním. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.    

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili program dnešného 

rokovania a budeme sa ním riadi ť. 

 Prosím, otváram rokovanie o bode číslo 1. 
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BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 4. 2012  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Materiál predkladáme bez úvodného slova.  

 Nech sa pá či, je tu priestor na vaše vyjadrenia. 

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási, dávam 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: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predkladate ľom predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

1. 
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BOD 2:  

Preh ľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce mesta 

Bratislavy za rok 2011  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak dovolíte, stru čne uvediem tento materiál: 

 My sme sa už minulý rok dohodli, že budeme každoro čne 

prerokováva ť správu, ktorá by mala da ť obraz pre vás 

poslancov, ale aj pre verejnos ť, o rozvoji medzinárodnej 

spolupráce hlavného mesta.  

 

 Ak by som mal stru čne konštatova ť, ako sme 

postupovali v tejto veci v roku 2011 poviem, že to bol 

taký zoznamovací rok z nášho poh ľadu, pretože v tomto roku 

sme tak povediac obnovili kontakty so susednými hla vnými 

mestami. Mám na mysli mesto Praha, mesto Viede ň a mesto 

Budapeš ť, kde sa nám podarilo otvori ť priestor pre 

normálnu partnerskú spoluprácu, tak ako sme boli na  ňu 

zvyknutí aj z minulosti.  

 A potom sme sa aktívne zapojili, najmä v druhom 

polroku, aj do činnosti organizácií, ktoré majú 

viacstranný charakter. Mám na mysli najmä organizác iu, 

ktorá sa volá EUROCITIES, teda združenie ve ľkých 

európskych miest, kde sú všetky hlavné mesta ale aj  ve ľké 

mestá Európy, a ktorá sa z nášho poh ľadu javí ako 

najú činnejšia z h ľadiska presadzovania požiadaviek miest 

vo vz ťahu k Európskej komisii a k európskym problémom, s 

ktorými sa mestá stretávajú. 
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 Poviem ešte, že sme otvorili aj niektoré nové akob y 

priestory na spoluprácu. Bola to primátorská návšte va v 

Moskve, kde sme sa stretli na úrovni primátorov. Po dpísali 

sme aj konkrétny program alebo také vyhlásenie o sp olu-

práci, na základe ktorého sa pripravil program spol upráce 

medzi Bratislavou a Moskvou. 

 

 Čiže okrem tých susedných hlavných miest, s ktorými 

sme za čali intenzívnu spoluprácu sme sa pustili aj troška  

do vzdialenejších destinácií, ktoré sú z nášho poh ľadu 

dôležité.  

 

 A samostatnú líniu tvorí spoluprácu s mestom Brno,  

ktoré z h ľadiska ve ľkosti, lokalizácie je nám ve ľmi 

blízke. Čiže popri rozvoji s Prahou snažíme sa aj o rozvoj 

spolupráce s Brnom, ktorý sme v ďaka vášmu rozhodnutiu 

zav ŕšili v tomto roku podpisom Zmluvy o spolupráci medz i 

Bratislavou a Brnom.   

 To ľko len také hlavné línie.  

 Ostatok máte napísaný v materiáli.  

 Nechcem robi ť dlhé úvodné slovo, preto dávam priestor 

pre vás. 

 Nech sa pá či, diskusia k bodu číslo 2. 

 Pani poslanky ňa Reinerová. 

 

 

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

 Ja chcem len predmetný materiál podpori ť. Chcem 

poveda ť, že bol prerokovaný v rámci komisie pre cestovný 

ruch a medzinárodnú spoluprácu. A odporú čam všetkým 
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kolegom zobra ť tento na vedomie a podporova ť tak 

medzinárodnú spoluprácu nášho mesta s inými mestami . 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem predsední čke komisie pre cestovný ruch a 

medzinárodnú spoluprácu pani poslankyni Reinerovej.  

 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, dávam priestor 

pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 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 

 Nech sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 A prejdeme k bodu číslo 3. 
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BOD 3:  

Návrh na presun rozpo čtových prostriedkov na projekt 

CYCLOMOST II. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Úvodné slovo pani riadite ľka magistrátu; nech sa 

páči. 

 

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

 Ďakujem pekne.  

 K predloženému materiálu pár slov v úvodnom slove.  

Ide o projekt Cyckomost II spolufinancovaný z progr amu 

cezhrani čnej spolupráce.  

 V podstate ide iba o situáciu, kedy navrhujeme pre sun 

rozpo čtových prostriedkov z jednej kapitoly kapitálových 

výdavkov a z bežných výdavkov, čiže nejde o navyšovanie 

finan čného rámca.  

 

 Tento sklz nám spôsobili faktúry, ktoré majú dlhod obú 

splatnos ť 90 dní a v roku 2011 sme ich nevedeli za členi ť 

do finan čného rozpo čtu. Preto ich presúvame do roku 2012.  

 

 

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 číslo 3. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 Opä ť prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o 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 

 Nech sa pá či, prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť poslancov hlasovalo za, nikto nebol proti, 

nikto sa hlasovania nezdržal, jeden poslanec nehlas oval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 A spolu prejdeme k bodu číslo 4. 

 

 

BOD 4:  

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  

 Tento materiál uvediem v stru čnosti ja.  

 Územný plán zóny Dunajská bol prijatý v roku 2006 s 

tým, že potom bol upravovaný zmenami a doplnkami číslo 1. 

Na základe požiadaviek, ktoré sa objavili vo vz ťahu k 

tomuto územiu, pristúpilo mesto ku obstarávaniu zmi en a 

doplnkov číslo 2, ktoré sa týkajú úpravy funk čných plôch 

na Lazaretskej, Dunajskej, Bezru čovej, na Šafárikovom 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

29 

námestí, takisto na Grösslingovej a Továrenskej s t ým, že 

sa dotýkame aj Kamenného námestia, ktoré vzbudilo 

najvä čšiu diskusiu na komisii územného plánu, kde sa tent o  

materiál prerokovával.  

 

 V kone čnom dôsledku sme dospeli k tomu, že materiál 

treba uzatvori ť a prerokova ť tie zmeny, ktoré považujeme 

za pozitívne.  

 A k tej otázke Kamenného námestia sa vráti ť 

pravdepodobne v doplnkoch číslo 3, ktoré budeme 

prerokováva ť následne, pretože máme také požiadavky aj od 

súkromných investorov, aj od mestskej časti Staré Mesto. 

 

 To znamená z nášho poh ľadu tie zmeny, ktoré sa 

objavili v tom materiáli pod bodom číslo 2, teda zmeny a 

doplnky číslo 2 Územného plánu zóny Dunajská riešia 

problémy, ktoré sú potrebné vyrieši ť v tejto lokalite. 

Majú podporu mestskej časti Staré Mesto a preto ich 

predkladáme na vaše prerokovanie a schválenie.  

 To ľko z mojej strany na úvod. 

 Ak budú podrobnejšie otázky, sú tu kolegyne, ktoré  sú 

pripravené zodpoveda ť vaše podnety a otázky aj 

detailnejšie.  

 Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási 

predseda komisie územného plánu pán poslanec Muráns ky; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja chcem iba poveda ť to, že je ve ľmi dôležité, aby 

mesto malo nielen svoj územný plán, ale hlavne aby bolo 
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pokryté s územnými plánmi zón, ktoré vä čšmi špecifikujú 

dané územie, kde naozaj môžme ako mesto kontrolova ť alebo 

nabáda ť investorov, ako majú kde, resp. v spolupráci s 

investormi rieši ť konkrétnu situáciu daného územia.  

 

 Čiže takýto posun k tomu, aby sme sa nezaoberali len  

územným plánom mesta ale aby sme práve za čali pracova ť tým 

územím konkrétnejšie, a to cez územné plány zón je naozaj 

potrebné. A som rád, že kone čne za čína sa, sme sa posunuli 

k tejto zmene. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Je ve ľa ďalších prihlásených. 

 Ďalší z nich diskutuje pán poslanec Budaj. 

 Pripraví sa pán poslanec Kríž. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:     

 Ďakujem pekne. Ja chcem len vecne pripomenú ť, že 

dostali sme rozdané k bodu 4 komisiu, výpis z mimor iadneho 

zasadnutia komisie územného a strategického plánova nia, 

životného prostredia a výstavby z 28. 5., kde je uv edené, 

že komisia schva ľuje vyhodnotenie pripomienok.  

 Avšak pri hlasovaní bolo prítomných 10, za bolo ib a 

5.  

 Zrejme nedopatrením vzišiel tento nepresný zápis. Nie 

je teda pravda, že to prešlo. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno 5 z 10 nie je vä čšina, čiže to bude potrebné 

upresni ť zo strany kolegý ň, ktoré boli prítomné na 

prerokovaní na komisii. Možno to upresní aj pán pre dseda. 

 Ďalší diskutujúci, pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som ur čite jeden z ve ľkých 

podporovate ľov toho, aby Bratislava okrem územného plánu 

veľkého bola pokrytá čo do najvä čšej možnej miery práve 

územnými plánmi zón.  

 V tomto prípade však som si nie úplne istý, akým 

spôsobom k tomuto návrhu postavi ť, pretože spomínam si, že 

tento návrh aj v minulosti bol predmetom rokovania 

zastupite ľstva, aj v minulom volebnom období bol vnímaný 

minimálne kontroverzne už len s oh ľadom na to, že zahr ňuje 

budovu aj bývalej nemocnice na Bezru čovej ulici, ktorá 

bola v minulosti predaná ale s podmienkou, že tam o stane 

zdravotné zariadenie.  

 

 Pod ľa všetkého ten majite ľ sú časný tam plánuje v 

rámci tohto nového územného plánu zóny vybudova ť hotel čo 

viem, že ve ľmi negatívne vnímali ľudia, ktorí bývajú v tom 

okolí.  

 Ja, samozrejme, nie som zvolený za Staré Mesto ale  

tento problém vnímam; som sa narodil na Bezru čovej, čiže 

je to pod ľa mňa lokalita, ktorú by trebalo ve ľmi, ve ľmi 

zvažova ť, akým spôsobom zaregulova 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. 

 Dvoma faktickými poznámkami na vás reaguje pán 

poslanec Černý a potom pani starostka Rosová.  

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Na zasadaniach komisie územného plánu a výstavby s me 

sa celkom týmto materiálom zaoberali trikrát. A je treba 

podotknú ť, že toho času, samozrejme aj spomínanou 

nemocnicou, od roku 2005 tam žiadna nemocnica nie j e. 

Práve tento materiál dáva priestor na to, aby vznik ol tam 

priestor pre zdravotnícke služby v rozsahu 2 700 m2 , čo 

znamená nieko ľko desiatok ambulancií v takom rozsahu, 

ktorý dokáže ufinancova ť súkromný sektor. Jednoducho tá 

nemocnica bola zrušená, budova predaná, a asi bolo by 

nemiestne si myslie ť, že niekedy tam tá nemocnica ešte 

znovu vznikne v takom rozsahu v akom tam bola, aj v zhľadom 

k dopravným nadväznostiam ktoré sú. To ľko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

     Pani starostka Rosová, faktická poznámka. 

 

 

PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto:  
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 Ďakujem pekne. Naozaj chcela som poveda ť prakticky to 

isté. Naozaj je tam priestor pre vytvorenie zdravot níckeho 

zariadenia v rozsahu ktorý je v sú časnosti primeraný a aj 

únosný ekonomicky. 

 

 Na druhej strane chcem podotknú ť, že ne ďaleko na 

Cintorínskej ulici vyrastie pod ľa prehlásení sú časnej 

vlády nemocnica sv. Michala. To znamená, že pokia ľ ide o 

zdravotnícku funkciu v tomto prostredí bude primera ne 

zabezpe čená. A chcem za obyvate ľov, ktorí bývajú v 

bezprostrednej blízkosti, lebo nikto nebýva bližšie  pri 

Bezru čovej nemocnici ako ja poveda ť, že najhorší je 

súčasný stav.  

 

 Preto chcem poprosi ť poslancov a poslankyne, aby 

hlasovali za tento územný plán napriek tomu, že v k rátkom 

čase bude vyžadova ť isté úpravy, ktoré jednoducho vznikli 

už z h ľadiska potrieb a toho časového odstupu, kedy ten 

návrh vznikal. Takže to je všetko. A tým sa vzdávam  aj 

môjho vystúpenia. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani starostka za vašu faktickú 

poznámku. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Ja nadviažem na svojich predre čníkov. Ke ďže vy ste 

predkladate ľom tohto materiálu, mám na vás pár otázok, 

alebo resp. jednu otázku. Ja si presne pamätám tú s ituáciu 

v roku 2010, ke ď sa hovorilo o zmene funk čného využitia v 

priestore nemocnice na Bezru čovej ulici. Vtedy si pamätám, 

že bola doru čená petícia na magistrát, ktorú podpísalo 

vyše 5 000 obyvate ľov Starého Mesta a teda aj ďalších, 

ktorou sa vtedy hlavné mesto zaoberalo. 

 

 Takže chcem sa opýta ť, ke ďže priestor nemocnice 

Bezru čova alebo budovy Bezru čova, tak ako je navrhovaný tu 

je síce pravda, že bude tam vy členených minimálne 2 700 m2 

pre zdravotnícke ú čely, ale ja chcem podotknú ť, že to je 

menej ako 10 % toho celkového potenciálu tej budovy . Čiže 

ten zvyšok budú tvori ť byty, bude tvori ť s ve ľkou 

pravdepodobnos ťou hotel. To zdravotnícke zariadenie tam 

pravdepodobne vznikne, môže to by ť nejaká plastická 

chirurgia, lekárska kozmetika. Nie som si istý, či tam 

vznikne nie čo zmysluplné pre ľudí, ktorí bývajú v okolí 

alebo v širšom okolí pre Bratislav čanov. 

 

 Takže chcem sa opýta ť, ke ďže tento návrh od toho roku 

2010 nedoznal zmeny, a je stále taký istý, či niekto s 

týmito ľuďmi ktorí podpísali petíciu, niekto komunikoval 

alebo bol teda aspo ň so zástupcami, zástupcom peti čného 

výboru? 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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 S faktickými poznámkami na vaše vystúpenie; pán 

poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Viete, pán kolega, už t o 

tu trochu zaznelo vo vystúpení kolegu Černého. Richtig, 

keby sme teraz hlasovaním alebo akýmko ľvek činom vrátili 

tú budovu zdravotníckym službám, pýtam sa vás: Koho  chcete 

donúti ť obnovi ť tam nemocnicu? Štát, Ministerstvo 

zdravotníctva, župu, mesto, mestskú časť? 

 

 Ako to, že niekde 7 rokov nie čo nie je, je na ďalej 

úvaha o dostavbe Rázsoch, koho chcete donúti ť na základe 

petície, aby tam vkladal peniaze do fungovania nie čoho, čo 

teraz nie je?   

 

 Je, samozrejme, ve ľmi lacné gesto podpori ť petíciu. 

Je to pravda.  

 Ale znova sa pýtam, aká železná ruka trhu donúti 

kohoko ľvek urobi ť tam opä ť plnú nemocnicu?  

 Očividne tí ľudia majú k dispozícii iné zdravotnícke 

zariadenia, a samozrejme, každý by mal najradšej (g ong) 

ambulanciu v dome. Ale musíme poveda ť, že na Slovensku 

existujú státisíce a milióny ľudí, ktorí nemajú nemocnicu 

vzdialenú len 500 metrov ako ju majú tí, ktorí tera z 

nemajú Bezru čovu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne.  

 Pani starostka Rosová reaguje faktickou poznámkou.  

 

 

PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto: 

 Asi treba naozaj zopakova ť, pretože možno sa 

nesústredili niektorí pani poslanci, že za rohom vz nikne a 

vzniká už teraz jedna ve ľká nemocnica. Nemyslím si, že 

Staré Mesto je územie, kde na každej druhej ulici b y mala 

byť nemocnica, pretože hne ď opä ť  na ulici Mickiewiczovej 

je ďalšia nemocnica. Takže myslím si, že skuto čne treba k 

tomu pristúpi ť racionálne.  

 A opakujem, najhorší stav je ten, ktorý je v 

súčasnosti. Pokia ľ by sme neschválili tento územný plán, 

bude tento stav na ďalej trva ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Nemám poznámky ani 

pripomienky k vecnej stránke materiálu, ale mám otá zku 

závažnú na predkladate ľa k formálnej stránke predkladaného 

materiálu, a to že sú indície, že možno neboli dodr žané 

niektoré lehoty, ktoré sú potrebné na prijatie všeo becne 

záväzných nariadení. A preto sa chcem spýta ť, či 
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predkladatelia ru čia za to, že je všetko dodržané, pretože 

by mohli z toho vzniknú ť aj nepríjemné dôsledky, pokia ľ by 

niektoré náležitostí dodržané neboli? 

 Prosím o odpove ď. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Tú odpove ď dostanete, ale zrejme až po vystúpení pani 

Šimonči čovej, ktorá má presne túto pripomienku pripravenú, 

pretože mi ju dnes ráno poslala e-mailom. Čiže prihlásila 

sa aj do dnešnej našej diskusie. 

 

 Ja sa vás chcem opýta ť, či jej dáte priestor na to, 

aby mohla vystúpi ť.  

 Prosím, hlasujeme o tom, aby mohla vystúpi ť pani 

Šimonči čová v našej diskusii? 

 Prosím, kto súhlasí, zdvihnite ruku, aby sme to 

urýchlili. 

 (Hlasovanie.)  

 Ve ľmi pekne vám ďakujem. 

 Pani Šimon či čová má priestor na trojminútové 

vystúpenie. Nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Dobrý de ň prajem, pán primátor dobrý de ň. Vážené 

panie poslankyne, páni poslanci, k procesnej stránk e veci, 

lebo obsahová bola už prerokovaná pred 3 rokmi, aj s nami.
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 Zákon o obecnom zriadení, ktorý upravuje celý post up 

pri príprave a schva ľovaní všeobecne záväzného nariadenia 

hovorí o lehotách. D ňom vyvesenia návrhu za čína plynú ť 

najmenej 10-d ňová lehota, at ď. Mesto má k tomuto pravidlá, 

ktoré rozširujú, spodrob ňujú, ale zárove ň v tomto bode o 

tých lehotách vypustil slovo "najmenej". To znamená  

pravidlá úradu sú prísnejšie ako zákon, a to nemôže  by ť, 

pán primátor. Môžu by ť vo ľnejšie ale nemôžu by ť 

prísnejšie.  

 

 Pravidlá mesta hovoria o tom, že d ňom vyvesenia 

návrhu za čína plynú ť 10-d ňová lehota. V tomto prípade 10. 

deň pripadol na nede ľu, 9. na sobotu, to znamená a  

možnosť pripomienky zasiela ť bola daná vo vyvesenom návrhu 

poštou alebo e-mailom. To znamená, že ten ktorý nem al k 

dosahu v sobotu a v nede ľu poštu, bol niekde povedzme na 

chate, nemal prístup na internet, pre neho zostalo iba 8 

dní.  

 

 A zákon toto nepripúš ťa, pán primátor. Zákon hovorí, 

nie pravidlá, zákon hovorí "najmenej 10-d ňová lehota". 

Neexistuje ni č čo by ospravedlnilo to, že magistrát v 

tomto prípade ubral komuko ľvek možnos ť tie dva dni naplni ť 

ešte. Ďakujem ve ľmi pekne.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík chce reagova ť na toto vystúpenie 

faktickou poznámkou; nech sa pá či, pán poslanec.  
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 No, ja chcem len poveda ť, že ten zákon nehovorí, že 

to musí by ť desa ť pracovných dní. Ten zákon hovorí o 

desiatich d ňoch. A kto chce da ť pripomienku, stihne to aj 

za osem dni, nemusí čaka ť na desiaty de ň lehoty. 

 

 

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: 

 Poprosila by som o krátku prestávku pred hlasovaní m. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. Urobíme to tak, že dostanete vysvetlenia, 

pretože zazneli tu vlastne dve otázky.  

 Zdravotnícke zariadenie, to bola pripomienka 

viacerých poslancov. Chcem, aby moje kolegyne zarea govali 

vecne. Ja potom zareagujem aj na otázku pána poslan ca 

Kor čeka, akým spôsobom sme komunikovali s obyvate ľmi.  

 

 Potom by sme sa vyjadrili k lehotám. Máme tu koleg yne 

z právneho oddelenia, ktoré skúmali podnet, ktorý u ž skôr 

zaznel aj v komisii, či boli dodržané lehoty. My sme si 

tam, my sme sa tými vecami zaoberali. Čiže chcem, aby to 

tu zaznelo. 
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 A potom si dáme krátku prestávku na poradu klubov,  

pokia ľ sa pripojí aspo ň jeden klub.  

 Pretože pravidlo máme také, že dva kluby ke ď žiadajú 

prestávku, tak sa prestávka vyhlási.  

 

 Pán poslanec Šov čík nazna čuje, že poslanecký klub 

SKDÚ-DS sa tiež pripája k tejto požiadavke. Čiže potom 

urobíme krátku prestávku.  

 Ale pred ňou ešte pán poslanec Pilinský faktickou 

poznámkou chce reagova ť na situáciu; 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 sa len rád spýtal, či prišli 

nejaké pripomienky po tom desiatom dni?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prišli v pondelok 23,57 práve o pani Šimon či čovej; 

23,53 už tak skoro?   

 Čiže jedna pripomienka tesne pred polnocou. Teda pre d 

uplynutím tej lehoty o ktorej sa sporíme, či bola 

oprávnená alebo nie.  

 (Poznámka.) 

 Tri pripomienky, tak som si ja pamätal, preto som 

hovoril tri, ale tesne pred polnocou. Aby som bol v ecný, 

ten čas nie je úplne podstatný. Boli doru čené e-mailom 

tesne pred polnocou. Boli doporu čené aj do komisie. 

Komisia ich posudzovala, ale sú to pripomienky, kto ré 
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smerujú k obsahu toho nariadenia, nesmerujú k samot nému 

nariadeniu ako k procedúre. Teda k tomu, k čomu 

pripomienky v tejto fáze majú smerova ť.  

 Pán poslanec Černý, faktická. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ:   

 Chcem len doda ť, že v podstate v tom  zákone sa píše, 

že tá pripomienka je možné ju poda ť aj ústne, aj 

elektronicky, aj písomne. To znamená, aj argument ž e ke ď 

bola sobota, nede ľa, nemohla som ju poda ť, neplatí, 

pretože elektronicky sa v sobotu, nede ľu poda ť pripomienka 

dá. To je jedna vec. 

 

 Už na našej komisii, ktorej aj pani Šimon či čová je 

jej členom, som upozor ňoval na to, že je trošku nekorektné 

aj vo či ostatným, ke ď my sa tomuto materiálu venujeme 

celkom trikrát, hej, a na poslednú chví ľu, v poslednej 

minúte niekto pošle ďalšie tri pripomienky, čo by 

znamenalo ďalšie mimoriadne zasadnutie. Pri čom tie samotné 

pripomienky myslím v dvoch bodoch boli totožné ako 

predchádzajúce pripomienky, hej.  

 Takže tak či tak, sme sa nimi zaoberali, hej. Takže 

nechápem tomuto.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja myslím, že tu ide o to, či sme rešpektovali 

zákonný postup alebo nie. Tak položil svoju otázku aj pán 

poslanec Fiala, a to je zásadná otázka. My musíme 
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rešpektova ť pri prijímaní všeobecne záväzných nariadení 

zákon, a otázka znie: Dodržali sme ho, alebo nie?  

 

 Ja požiadam teraz moje kolegyne, aby sa vyjadrili k 

vecnej stránke, to znamená: Zdravotnícke zariadenie  

Bezru čova. Pani vedúca oddelenia koordinácie územných 

systémov pani Plencnerová, a potom prosím o právne 

vyjadrenie k čistote toho postupu. Máme tam kolegyne, 

ktoré môžu zareagova ť. Prosím, pani vedúca, aby ste si to 

zorganizovali, alebo to poviete vy. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Jela  P l e n c n e r o v á, zástupky ňa 

riadite ľky magistrátu a vedúca oddelenia koordinácie 

územných systémov: 

 Ďakujem pekne za slovo. Všetci ste dostali materiál,  

ktorý sa týka týchto zmien a doplnkov a ke ď sa pozriete do 

regula čného bloku číslo 18/7-a, je tam návrh záväznej 

časti, ako má znie ť vlastne funk čná regulácia práve toho 

bloku na Bezru čovej. To znamená, že vidíte tam, že funk čné 

využitie je ob čianska vybavenos ť 73 % a z toho minimálny 

podiel zdravotníckej funkcie je 2 700 m2. Byty by m ali by ť 

27 %. Čiže asi takéto funk čné využitie predpokladá táto 

zmena územného plánu. 

 

 To, čo spomínal pán Osuský, by som trochu doplnila, 

pretože my v sú časnosti spracovávame aj územný generel 

zdravotníctva a pri tej príležitosti sme vlastne 

oslovovali všetky rezorty a všetky subjekty, ktoré majú do 

činenia so zdravotníckymi zariadeniami. A máme odpov eď 

práve z rezortu zdravotníctva, že si nenárokujú nej aké 
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nové zdravotnícke zariadenia lôžkového typu. Čiže žiadne 

nové nemocnice Ministerstvo zdravotníctva nemá v úm ysle na 

území Starého mesta, a vôbec mesta Bratislavy v tom to 

momente zria ďova ť pre sú časnú situáciu. 

 

 Čo sa týka, neviem, či som dostato čne vysvetlila teda 

tú funk čnú reguláciu samotného objektu, ale čo sa týka 

tých lehôt, by som poprosila pani JUDr. Volfovú, kt orá vám 

k tomu povie bližšie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Kým sa pani doktorka dostane k slovu, nech sa pá či, 

prí ďte k mikrofónu, ja chcem odpoveda ť pánovi poslancovi 

Kor čekovi čo sa týka petície.  

 Ja som si tiež ve ľmi dobre vedomý, že pre ľudí je to 

citlivá otázka, otázka zdravotníckeho zariadenia v 

lokalite Bezru čova, pretože naozaj tam bola petícia, boli 

o tom ve ľké diskusie a dlhodobo. Pre m ňa je v tomto ve ľmi 

dôležité stanovisko mestskej časti, ktorá je v kontakte s 

obyvate ľmi, má ten názor, ktorý tu tlmo čila aj pani 

starostka Rosová, aj ho máme písomne vyjadrený v 

materiáli. Čiže nekomunikovali sme, ke ď to tak poviem 

priamo s peti čným výborom, aby som odpovedal priamo na 

vašu otázku, pretože sme mali pocit, že tie veci sú  

dostato čne vydiskutované s mestskou časťou. A jej 

stanovisko bolo pre nás to rozhodujúce, ktoré nás v iedlo k 

tomu, že sme brali túto vec za vyriešenú v takom ro zsahu, 

v akom sa v územnom pláne vyrieši ť dala.  
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 Faktickou poznámkou na túto moju poznámku chce 

reagova ť pán poslanec Osuský; nech sa pá či. 

 

 

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

 Chcem ubezpe či ť kolegov poslancov, nie že ja som 

lekár, moja matka v tej nemocnici pracovala asi 35 rokov. 

Mala o čnú ambulanciu, ktorá mala rozmer asi 6 krát 5 

metrov, plus tmavú komoru k oftolmológii potrebnú, 

dodato čne ešte možno 12 metrovú.  

 

 2 700 m2, ke ď zvážime že jedna takáto ambulancia má 

40 až 50 metrov je neuverite ľné kvantum ambulancií. A som 

silne skeptický, že aj keby tam ten priestor bol, ž e sa 

tie ambulancie reálne naplnia. Pretože tí doktori u ž teraz 

niekde pracujú. Tí pacienti za nimi už teraz niekam  

chodia.  

 

 Ja sám som študoval ke ď som robil štátnice, fungovala 

Zochova, fungovala Šulekova, na Zochovej bola kr čná, to 

všetko je teraz pozatvárané. A nedá sa poveda ť, že pacient 

s chronickou tonsilitídou si nemá kde necha ť urobi ť 

tonsilektómiu. 

 To znamená (gong) treba zváži ť síce pohodlie niekoho, 

ale zárove ň reálne ekonomické aspekty takýchto postojov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani starostka Rosová chce reagova ť faktickou 

poznámkou.  
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PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto:     

 Áno, ďakujem pekne. Chcela som len doplni ť to čo tu 

zaznelo. Ja som rokovala opakovane s predstavite ľmi 

vlastníkov tejto nehnute ľnosti. Oni sami deklarovali že 

chcú využi ť, možno aj vo vä čšom rozsahu to čo tento územný 

plán umož ňuje, a to teda zvýši ť tú zdravotnícku funkciu 

viac než je to predpísané minimum s tým, že by tam mala 

byť možno aj nejaká jednod ňová chirurgia a nie čo na ten 

spôsob.  

 Takže myslím, že tam skuto čne tá zdravotnícka funkcia 

bude sp ĺňať tie o čakávania, ktoré aj tí ktorí podpisovali 

petíciu mali, pretože tam išlo predovšetkým o tú 

ambulantnú starostlivos ť, nešlo o lôžkovú časť. Naozaj nie 

je tak ve ľmi dôležité, či lôžková časť je na susednej 

ulici.  

 

 Ur čite je dôležité, aby tá ambulancia bola dostupná 

tým skôr, že demografická štruktúra v Starom Meste je 

naozaj v prospech staršej generácie. A chcem len po veda ť, 

že ja som v tej nemocnici tiež pracovala, aj som ta m 

rodila. Napriek tomu si myslím, že treba prija ť ten územný 

plán tak, ako je navrhnutý.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou chce na moje vystúpenie reagov ať 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ke ďže z vašich slov 

vyplynulo, že so zástupcami peti čného výboru ste 

nerokovali, ani ste ich neinformovali o tomto postu pe, tak 

bol by som rád a dávam vám na zváženie, aby ste sti ahli 

tento materiál, stretli sa so zástupcami peti čného výboru 

a potom myslím si, že môžme sa potom niekedy neskôr  k 

tomuto materiálu vráti ť. Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ak dovolíte, dám teraz priestor pre pani JUDr. 

Volfovú k tej druhej téme, ktorá tu bola otvorená, a to je 

otázka dodržania lehôt, zákonnosti postupu.  

 Pani doktorka, máte slovo, aby ste vysvetlili 

poslancom tie otázky, ktoré položili priamo na 

predkladate ľa.  

 

 

JUDr. Ľudmila  V o l f o v á, oddelenie koordinácie 

územných systémov: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

predtým, než vám poviem v súvislosti s lehotami, ch cem 

ešte zareagova ť na námietku pána poslanca Budaja, ktorý 

hovoril, že v tabu ľke, ktorá je predložená poslancom je 

napísané, že schválené. Nie, my sme v tabu ľke uviedli len, 

že tieto pripomienky boli prerokované. Takúto tabu ľku sme 

vám aj rozposlali. Čiže nie je tam ako uvedené, že by 

komisia schválila. Táto tabu ľka bola pripravovaná ešte 
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pred rokovaním komisie, čiže my sme nemohli predpoklada ť, 

že či komisia schváli alebo nie. Čiže v tých tabu ľkách, 

ktoré sme rozposlali by malo by ť napísané, že na rokovaní 

komisie boli prerokované tieto pripomienky. To je l en ako 

na; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím k lehotám. Pani doktorka, prosím, keby ste sa 

vyjadrili k tomu, čo tu zaznelo; to sú lehoty, otázky, 

ktoré na vás položili poslanci.   

 

 

JUDr. Ľudmila V o l f o v á : oddelenie koordinácie 

územných systémov: 

 Áno, áno. Lehoty na zverejnenie, vyhlásenie všeobe cne 

záväzných nariadení v prvom rade  upravuje zákon o obecnom 

zriadení, ktorý tak ako povedala tu pani Šimon či čová, 

hovorí, že je to najmenej 15 dní pred rokovaním 

zastupite ľstva. A teda 15 dní pred rokovaním 

zastupite ľstva a najmenej na 10 dní. Tieto lehoty,  ešte k 

týmto lehotám treba doplni ť, že poslanci potom musia 

dosta ť najmenej 3 dni pred rokovaním zastupite ľstva tieto 

pripomienky, toto vyhodnotenie k dispozícii. Čiže tie 

lehoty sú ve ľmi krátke. 

 

 Vzh ľadom na uvedené naše pravidlá ako umož ňujú trošku 

dlhšiu lehotu, ale v podstate táto lehota, naše vše obecne 

záväzné nariadenie bolo vyvesené na 10 dní.  

 To znamená, že lehota bola pod ľa zákona dodržaná. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A ten sporný de ň sobota, nede ľa, ten ako hodnotíte? 

Aby sme boli úplne priami a nevyhýbali sa tomu.  

 

 

JUDr.  Ľudmila V o l f o v á, oddelenie koordinácie ÚS: 

 Čo sa týka všeobecne záväzných nariadení to je proce s 

normotvorný. Za to som upozornila na tých 15 dní, k torý je 

podľa zákona. V procese normotvorby nie je možné dáva ť 

lehoty tak, aby ešte bolo možné pripomienkova ť. Tá sobota, 

nedeľa je, proste bez oh ľadu; takto, lehoty sa stanovujú 

bez oh ľadu na to či sú to pracovné alebo kalendárne dní. 

Musia to by ť proste kalendárne dni a musí by ť dodržaná 

lehota 10 dní kalendárnych. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže sobota, nede ľa je sú časť lehoty, a takto po číta 

zákon. 

 

JUDr. Ľudmila  V o l f o v á, oddelenie koordinácie 

územných systémov: 

 Áno, sobota, nede ľa je sú časť lehoty. Môžem vám 

poveda ť, obdobne je to napríklad, a tomu sa nikto nediví, 

na portáli právnych predpisov. Tam je proste stanov ená 

lehota, posledným d ňom sa vypne portál a už nemôžete 

pripomienkova ť. Čiže obdobne je to kvôli tomu, že ten 

proces musí beža ť ďalej. Asi takto.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani doktorka, čiže z h ľadiska zákonných lehôt, boli 

dodržané pravidlá tak ako ich predpokladá zákon? 

 

JUDr.  Ľudmila  V o l f o v á, oddelenie koordinácie 

územných systémov: 

 Áno.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto je podstatná odpove ď na otázku pána poslanca 

Fialu. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som nehovoril o žiadnej tabu ľke, 

ale o tomto výpise uznesenia, z ktorého som citoval . A 

podpísaný pán predseda Muránsky. To nie je tabu ľka, ale 

uznesenie.  

 

JUDr. Ľudmila V o l f o v á, oddelenie koordinácie 

územných systémov: 

 Ospravedl ňujem sa.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Bendík, faktická poznámka.  
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Ing. Igor  B e n d í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. A ak boli 

dodržané lehoty a v zákone sa píše, že d ňom vyvesenia 

návrhu nariadenia za čína plynú ť 10-däová lehota, po čas 

ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatni ť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, 

elektronicky alebo ústne do zápisnice na magistráte , a 

znovu teda sa pýtam: Ak bola tá lehota dodržaná, ch cem sa 

spýta ť, bol niekto 20. 5. na magistráte pripravený prija ť 

nejakú pripomienku ústne? To sná ď pani Volfová nemyslí 

vážne. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel iba pripomenú ť, že 

v procese prerokovania zmien a doplnkov 02 taktiež 

zástupcovia Bratislava otvorene podali námietky po lehote 

a boli vyhodnotené. Takže ja si nemyslím, že teraz by mal 

byť s tým nejaký problém. Ďakujem.  

 

 Taktiež si myslím, a to doplním, znovu dávam na 

zváženie stiahnutie tohto materiálu. Myslím si, že dali by 

sa niektoré veci vyrieši ť vo vz ťahu teda k zástupcom 

Bratislava otvorene, aj vo vz ťahu k tým obyvate ľom, ktorí 
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podpísali petíciu. Je to 5 000 ľudí a nikto s nimi 

nekomunikoval. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Uhler, faktická. 

 

 

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

 Prepá čte, ale ja mám pocit, že v prípade procesno-

právnych lehôt, ak posledný de ň lehoty pripadne na nede ľu 

alebo de ň pracovného pokoja, tak posledným d ňom je 

nasledujúci pracovný de ň; nie náhodou? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takto to vykladá pani Šimon či čová. V tejto veci ale 

máme výklad aký ste tu po čuli, že sa po čítajú kalendárne 

dni.  

 Len sporíme sa o lehote a nehovoríme o obsahu. Ke ď už 

teda chceme hovori ť, čo sme nezachránili v nede ľu, či v 

pondelok, hovorme o obsahu.  

 Ak tu niekto má pocit, že tu treba akceptova ť 

pripomienky, ktoré prišli v pondelok, povedzme si t o, 

vytvorme na to priestor. Myslím, že o tom bude tá p orada, 

ktorú žiadala pani poslanky ňa Augustini č.  

 Len sa mi zdá, že sústre ďujeme sa na formu a uteká 

nám obsah. Hovoríme o územnom pláne zóny.  
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 Ešte dve faktické poznámky; pán poslanec Kor ček a 

pani starostka Rosová. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ešte k tým lehotám chcem nadviaza ť 

na to, čo povedal pán poslanec Uhler. Áno, má pravdu 

pokia ľ by sme postupovali pod ľa právneho poriadku, tak 

tieto pripomienky boli podané v lehote. Dokonca mys lím aj 

keby sme použili ustanovenia ob čianskeho zákonníka, ktoré 

pojednávajú v § 122 o hmotnoprávnych lehotách. A ch cem 

upozorni ť, že pokia ľ sa táto vec nevyrieši tak ur čite bude 

možnosť, a ja by som sa ne čudoval keby to spravili 

zástupcovia Bratislavy otvorene, že by napadli toto  

všeobecne záväzné nariadenie na prokuratúre. 

 

 Takže znova a do tretice dávam na zváženie stiahnu tie 

tohto materiálu a docizelovanie so všetkými zainter e-

sovanými. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pani starostka Rosová, faktická poznámka. 

 

 

PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto: 

 Ďakujem pekne. Ja som sa faktickou prihlásila na pán a 

poslanca Kor čeka, takže ak; 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie je to možné; nie je to možné.  

 

PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto: 

 Ale on vystúpil v diskusii. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vystúpil v diskusii, vtedy mal faktickú poznámku. 

 Čiže môžeš sa, pani starostka, prihlási ť riadne a 

môžeš prednies ť čoko ľvek. Riadne vystúpenie. 

 

 

PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto: 

 A, tak dobre, zareagujem na to, k čomu si vyzval, pán 

primátor, aby sme sa vyjadrovali vecne k obsahu.  

 Ten obsah bol samozrejme predmetom petície pred 

viacerými rokmi.  

 Bola to petícia, ktorá bola pred vo ľbami, bola to 

predvolebná aktivita, ktorú inicioval pán poslanec 

Borgu ľa. Iniciátor tej petície sa ani nedostavil na 

prerokovanie tohto bodu. Myslím si, že to pod čiarkuje ten 

súčasný stav.  

 

 Dnes, ke ď sme prijímali na našom miestnom 

zastupite ľstve uznesenie k tomuto územnému plánu, 
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neozývala sa žiadna verejnos ť, pretože pod čiarkujem a 

opakujem, sú časný stav je najhorší. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. K tomu čo zaznelo máme tu teda dva 

právne názory. Jeden hovorí o najbližšom pracovnom dni po 

uplynutí lehoty, druhý hovorí o presne stanovenom p očte 

dní. Ja nie som právnik, som len lekár, ale zdravý rozum 

mi hovorí jedno: Soboty, nedele, prvé a druhé sviat ky 

viano čné nie sú prírodné katastrofy. Neprichádzajú ako 

výbuchy sopiek alebo lavíny.  

 To znamená, každý ktorý má záujem poda ť námietku má 

samozrejme v merku, že prichádza sobota, nede ľa a 

veľkono čný pondelok, napríklad. To znamená, zdá sa mi, že 

ak mi ve ľmi ide o vec, tak to neurobím úplne možný sporný 

posledný termín.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj, faktická. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 
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 Ja už som naozaj k tomuto nechcel hovori ť, lebo mám 

pocit, že pán Uhler tu povedal presné a jasné slovo ; aj 

pán Kor ček.  

 Ja neviem, či chceme hlasova ť o veci, ktorá môže by ť 

napadnutá. A zdravý rozum hovorí, no, toto ani nejd em 

komentova ť, že má ma ť v merku, pán kolega. Takto vnímate 

právo, právny štát, že ob čan, teda zákon ho nechráni vždy 

rovnako? Áno, ospravedl ňujem sa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka magistrátu, dúfam, že zazneje jasné 

slovo k tým lehotám; nech sa pá či, pani riadite ľka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Teraz budem hovori ť výslovne ako 

právnik.  

 Zákon hovorí o d ňoch. Nehovorí o pracovných d ňoch, 

nehovorí o kalendárnych d ňoch.  

 V takomto prípade ich nerozlišujeme, a teda de ň ako 

deň. V uvedenom prípade nejde ani o právne konanie, ni e je 

to procesná lehota, ale hmotno-právna lehota. To zn amená 

desiatym d ňom kon čí. Čiže v tomto prípade nede ľou. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou pán poslanec Bendík. 
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Ing. Igor  B e n d í k, poslanec MsZ: 

 Ja by som teda chcel obráti ť s otázkou na pani 

riadite ľku a v súvislosti s otázkou ktorú som položil: Bol 

niekto v ten desiaty de ň prítomný na magistráte, aby mohol 

prija ť ústnu nejakú pripomienku k tomu návrhu? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec Kubovi č je riadne prihlásený; nech sa 

páči. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, ja neviem, ale 

výstup z komisie skrátka v podstate ani nebol výstu pom a 

ja si myslím, že k takejto dôležité veci by komisia  

výstavby mala zauja ť stanovisko, samozrejme jasné a 

rozhodné, aj keby bolo záporné.  

 

 A takisto by som rád vedel názor pani hlavnej 

architektky. Myslím, že je tu prítomná, bola prítom ná aj 

na komisii a myslím si, že niektoré názory máme spo lo čné. 

Ale myslím si, že ona to povie podstatne odbornejši e ako 

ja. Takže keby ste, pani architektka, keby ste mohl i nám 

pár slov k tomu poveda ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

57 

 Ďakujem pekne. Bola to priamo otázka na pani 

riadite ľku, čiže prosím, keby ju zodpovedala.  

 

 

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

 Zákon hovorí ústne do zápisnice, elektronicky aleb o 

písomne. Všetky tri podoby sú rovnocenné. Takže tie  dva 

prípady boli ur čite k dispozícii každému.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Bendík sa už nehlási; hlási sa.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Bendík. 

 

 

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

 Jasné. To znamená, že asi všetci tí, ktorí dnes 

nemajú internet, možno že nejaká 85 ro čná babka, ke ď 

náhodou bude ma ť potrebu sa vyjadri ť k tomu, tak asi by 

sme mali ich poprosi ť, aby si ten internet zadovážili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja vás chcem len upozorni ť, že na magistráte, resp. v 

Primaciálnom paláci je 24-hodinová služba, keby nao zaj 

niekto chcel doru či ť nie čo a napíše na papier hoci 

vlastnou rukou, tak to má komu odovzda ť. Ke ď zaklepete na 

okno Primaciálneho paláca kedyko ľvek, sú tam príslušníci 
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mestskej polície, je tam služba, toto by sme tiež 

považovali za doru čené. Nemáme kanceláriu prvého kontaktu.  

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, ja chcem na to len upozorni ť, že ke ď zoberieme 

akúko ľvek 10-d ňovú lehotu, vždy jedna sobota a nede ľa 

padne do tejto 10-d ňovej lehoty. Čiže myslím si, že 

kolegovia majú asi problém skôr v tom, že tá nede ľa padla 

na posledný de ň tej lehoty.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 V tejto chvíli sa nikto nehlási. Bola oslovená pan i 

hlavná architektka, ktorá nestla čila svoj gombík, takže 

nemôžem to ja urobi ť za ňu. Už sa stalo. 

 Pani architektka, nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka:  

 Dámy a páni, ja tu vidím dve veci. Vidím, že máme 

schváli ť vlastne zmeny a doplnky Územného plánu Dunajská 

ulica, ktoré bolo ako som si overila, ktoré boli te da 

prerokované, sa to tu v diskusii aj objavilo.  

 Ja ke ď som bola na komisii územného a strategického 

plánovania, tak som len upozornila, že my musíme vl astne v 

každom okamihu schva ľovania dokumentov ma ť na zreteli aj 

verejný záujem v zmysle toho, aký vz ťah má k tomuto 
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schva ľovanému, k týmto  zmenám a doplnkom mesto. A preto 

som podnietila aj teda, aby sme pozreli aj na majet kové 

vz ťahy v tomto území. To ale, podotýkam, neovplyv ňuje 

teraz celý proces schva ľovania územného plánovania zóny 

Dunajská.        

 

 Ja chcem na to upozorni ť, že máme túto povinnos ť 

prehodnoti ť zmluvy, ktoré mesto, to je tá ochrana toho 

verejného záujmu, na tomto území má. A s tým súvisi ace 

zmeny, ktoré vyplývajú teraz zo zmien a doplnkov, 

napríklad v tomto prípade navýšenie parkovacích mie st, 

potenciálnej výstavby garáže, at ď., že teda to súvisí s 

mestom ako takým.  

 

 Ale upozor ňujem na to, že vlastne táto garáž je 

vlastne už zakotvená v tom pôvodnom územnom pláne z óny. 

Čiže tá zmena vlastne, teraz sa vlastne rieši len 

navýšenie parkovacích miest. Toto nakoniec bolo aj zo 

strany ob čanov napadané, že vlastne toto sa tam deje. 

 

 Takže ešte raz. Vidím tieto dve veci. 

 Ja som presved čená, že komisie strategického plánu sa 

veľmi dôsledne zapodievala týmito majetkovými vz ťahmi, že 

k tomu zaujala, pod ľa mňa správne stanovisko, že sa musíme 

touto, týmito zmluvami ktoré v území máme, my ako m esto, 

zaobera ť.  

 

 A čo sa týka teda toho druhého problému lehoty, tak 

tu by som, ja teda nie som v tomto invovaná v tom z mysle, 

že som právni čka, ale rozumiem tomu tak, že zákon naozaj 

stanovuje, nechala som si to vysvetli ť, minimálne 10 dní. 
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Takže de facto vlastne táto úloha zo strany magistr átu, že 

tých 10 dní uplynulo, bola dodržaná. Ďakujem. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne.  

 Ja len jednu poznámku urobím k tomu čo pani 

architektka povedala. To sa týka práve toho Kamenné ho 

námestia, ktoré som spomínal, že bolo najcitlivejši e 

diskutované v komisii. A ke ď prepojím ten zápas od tej 

lehoty, ktorý sa tu odohráva v tej diskusii, tak ve cne tie 

pripomienky ktoré prišli oneskorene, smerovali k to mu, že 

občania si myslia, že by sme nemali navýši ť v Územnom 

pláne zóny Dunajská zmeny a doplnky č. 2, po čet 

parkovacích miest v podzemnej garáži pred Priorom, teda 

Tescom, zo 150 na 300. Že toto je zlý návrh, ktorý tomu 

územiu nepomôže, to nie je vo verejnom záujme, a po dobne. 

 

 Ja som na to reagoval a rozumiem tomu, môj názor j e 

podobný, že urobme to, že prijmeme Územný plán zóny  kvôli 

veciam, o ktorých sme diskutovali v tej prvej časti, najmä  

vo vz ťahu k Bezru čovej a ďalším lokalitám. A venujme sa 

Kamennému námestiu, pretože vieme, že v tejto oblas ti by 

sme potrebovali tú reguláciu spresni ť, upravi ť ju tak, aby 

bola v súlade s verejným záujmom. 

 

 Čiže chcem vám poveda ť, že ako orgán územného 

plánovania budeme touto cestou pokra čova ť. Nevieme to 

urobi ť tak, že teraz roztrhneme ten návrh a nie čo z neho 

áno, nie čo z neho nie. Je to podobné, ako ke ď sme v 
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zmenách a doplnkoch urobili veci, ktoré boli pozití vne a 

museli sme schváli ť ke ď sme chceli prija ť ten dokument aj 

veci negatívne, ktoré sa potom snažíme korigova ť.  

 

 Podobne budeme postupova ť v tomto dokumente, pretože 

chápeme tú situáciu tak, ako tu viackrát zaznela zo  strany 

pani starostky Rosovej. Čiže, aby sme sa k tej vecnej 

stránke dostali, ja som rád že to pani architektka 

pomenovala priamo. Ide o tie parkovacie miesta, roz umieme 

tomu problému, konáme aj po stránke majetkovej, to s týmto 

materiálom nemá ni č spolo čné, ale komisia nás to 

upozornila.  

 

 Čiže robíme kroky, aby sme ten problém zvládli a 

regulovali aj Kamenné námestie tak, aby to bolo v s úlade s 

verejným záujmom, ke ď ostanem pri tejto všeobecnej 

formulácii.  

 

 Čaká nás ešte diskusia o Kamennom námestí, čaká nás v 

tomto zastupite ľstve s mestskou časťou a s ďalšími ktorých 

sa to týka. Čiže to ľko len som chcel poveda ť ako poznámku 

k vystúpeniu pani architektky.  

 Poprosím pána Kor čeka, ktorý chce reagova ť na jej 

vystúpenie faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som ve ľmi rád, že sa pani hlavná 

architektka vyjadrila k tomuto problému, pretože po dľa 

zákona o Bratislave práve ona zabezpe čuje zmeny a doplnky 

územnoplánovacej dokumentácia. Takže ja by som bol rád, 
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keby sa toto stalo pravidlom a vždy by nás informov ala o 

svojom názore. 

 

 A čo sa týka k tým lehotám, ja už budem naozaj 

naposledy k tomu vystupova ť, iba odcitujem § 122 

Občianskeho zákonníka: Ak posledný de ň lehoty pripadne na 

sobotu, nede ľu, alebo sviatok, je posledným d ňom lehoty 

najbližším je nasledujúci pracovný de ň. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte pán poslanec Bendík bol vyprovokovaný vystúpe ním 

pani architektky; nech sa pá či.   

 

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

 Neviem na koho, teda či na vás, pán primátor, alebo 

na pani architektku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Môžte na m ňa. 

 

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

 Mám položi ť tú otázku:  

 Myslíte si, že by úradníci magistrátu mohli zváži ť na 

budúce, ke ď sa o také nie čo bude jedna ť ten argument, že 

môžeme sa zasa na zastupite ľstve bavi ť o nezmyselných 

lehotách a môžu ten de ň vyvesenia toho všeobecne záväzného 

nariadenia posunú ť o dva dni? 
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 Bude to pre nich jednoduchá úloha, alebo nie? 

 Lebo ak by to bolo o dva dni skôr, tak jednoducho 

dneska sa nebavíme o takýchto zbyto čných veciach. Nekonala 

by sa komisia výstavby a územného plánu dvakrát. 

Jednoducho ušetrili by sme si strašne ve ľa času, aj na 

zastupite ľstve, aj na komisii. A myslím si, že zbyto čne tu 

dnes hovoríme a uniká nám ten obsah, ako hovoríte. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ve ľmi pekne vám ďakujem za tú poznámku, 

lebo ja to vidím presne tak ako ste to povedali.  

 

 Odteraz si budeme dáva ť ve ľký pozor na lehoty, 

poučení touto diskusiou. Lebo priznám sa, že nechcem by  

som ju už nikdy opakova ť pri žiadnom všeobecne záväznom 

nariadení. Nie je to dôstojné tohto zastupite ľstva, aby 

sme sa handrkovali o lehoty, a tak povediac bránili  

občanom aby sa vyjadrili; to nikto z nás nechce.  

 

 Myslím, že na to upozornil pán poslanec Budaj, že to 

právo je treba vytvori ť a treba ho vytvori ť zrozumite ľne, 

nespochybnene, a proste tak aby sme všetci boli zho dní, že 

sme naplnili zákonnú lehotu. 

 Čiže, ja vám ďakujem za tú poznámku. 

 

 Toto bude môj záver, ktorý prejdem potom s kolegam i, 

len už neviem ten čas vráti ť spä ť.  

 Ešte prosím, sme vyprovokovali dvoch re čníkov. Je to 

pán poslanec Kríž a potom pán poslanec Černý. 
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Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ve ľmi krátko. Ja sa pridávam k 

tomu, čo ste práve povedali, vážený pán primátor.  

 

 Ide o všeobecne záväzné nariadenie a myslím si, že  

takýto závažný materiál ako je územný plán zóny si 

nezaslúži takúto možno diskusiu o technických detai loch. 

Skôr ide naozaj o to merito veci.  

 

 Ide o to, či ideme do tej zmeny alebo nie. A o to, či 

je vä čšina verejnosti s takouto zmenou uzrozumená.  

 

 Osobne sa domnievam, že ak sú tu pochybností a sú tu 

skupiny ob čanov, ktorí s týmto môžu ma ť teda nejaké k tomu 

výhrady, pripomienky, je asi na mieste ak to vydrža lo 

doteraz, nechcem by ť nejakým spôsobom kazi č toho 

materiálu, ale ak to vydržalo doteraz tak si myslím , že to 

znesie ten odklad, aby bol ten priestor, aby nikto 

následne sa nemohol cíti ť ukrivdený alebo ma ť pocit, že 

jeho pripomienky či už opodstatnené alebo neopodstatnené 

neboli vypo čuté. 

 

 Takže ja sa pridávam k tomu, čo tu odznelo.  

 Skúsme o tom porozmýš ľať a prípadne ten materiál 

odloži ť o mesiac. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani starostka Rosová, faktická poznámka. 
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PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto: 

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, čím skôr bude tento 

materiál schválený, tým skôr sa môžeme dosta ť k jeho 

otvoreniu, tak ako povedal pán primátor, k akceptov aniu 

zmien, návrhov a podnetov zo strany verejnosti. Tak že ak 

chceme vyjs ť ob čanom v ústrety, tým ktorí podávali 

pripomienky a nestihli lehotu, tak schvá ľme tento 

materiál, aby sme sa mohli k nemu dosta ť. Pretože to je 

podobný príbeh ako sa tu dial v prípade schva ľovania zmien 

a doplnkov číslo 2, k územnému plánu ROXA, sme sa tvárili 

že sa zákon nedá meni ť obsah po prerokovaní. No, 

jednoducho ukázalo sa, že tak možné nie je a museli  sme ho 

zobra ť tak ako stál a ležal. Takže schvá ľme, prosím, tento 

materiál preto, aby sme ho mohli čo najskôr zlepši ť tak, 

ako to vyhovuje verejnému záujmu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Ešte pán poslanec Černý. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ja sa vyjadrím. Tuná v materiáli čítam, že tento 

územný plán alebo zmena územného plánu zóny beží od  roku 

2005 až 2007. Ja sa chcem spýta ť pána Kríža, ešte na ko ľko 

by sme ho mali odloži ť, ke ď už 5 rokov tak leží a pracuje 

sa s ním, ešte ďalších 10 rokov by mohol tam leža ť, a čo 
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tí obyvatelia, ktorí povedzme na toto čakajú v súvislosti 

trebárs s tými podzemnými garážami, ktorí bývajú v 

bezprostrednej blízkosti trebárs tej Bezru čovej a pozerajú 

sa na tých vandalov, ktorí to tam devastujú. Ko ľko by som 

to tak mohli podrža ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ja si 

veľmi dobre pamätám diskusiu, ke ď sa prijímal v roku 2007 

územný plán ve ľký. A naozaj vtedajší pán primátor 

Ďurkovský hovoril o nedostatkoch tohto územného plán u s 

tým, že samozrejme hne ď sa pôjde do zmien a doplnkov tohto 

územného plánu. Trvalo to skoro 4 roky, možno aj vi acej 

kým sme sa dostali k tým zmenám. A ja si tiež myslí m, aj 

po rozhovore v čera, čo sme mali u teba, tak naozaj oh ľadom 

toho Kamenného námestia sa treba čo najskôr zaobera ť.  

 

 Ale z tejto diskusie mi vyplýva, že je to strašne 

silené. A naozaj, tla číme na pílu; ja si tiež myslím, že 

si to môžme vydiskutova ť a o mesiac by sme to mohli 

schváli ť. Je to zbyto čné, naozaj tla čené ve ľkou silou. 

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 Kríž, faktická poznámka. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:      

 Pardon, ja som sa hlásil ešte v rámci; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na pána poslanca Černého. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Pán poslanec Černý mi dal priamu otázku, že o ko ľko 

to chceme odklada ť? Ja som to špecifikoval aj v mojom 

vystúpení. Ja sa domnievam že ten mesiac je tá posl edná 

lehota, ke ď vieme vyšpecifikova ť. Ja nechcem to na ťahova ť 

ďalších 5 rokov, ale domnievam sa, že ak to dokázalo  

vydrža ť tých 5 rokov, tak už to znesie ten mesa čný odklad. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, aby ste sa o tom poradili na kluboch. 

 Je tu prestávka, ktorú požiadala pani poslanky ňa 

Augustini č, je to presne tá otázka, či dnes alebo o 

mesiac.  

 Ja to vidím v tejto rovine, neodkladajme, pokia ľ to 

nie je potrebné.  

 Ale pora ďte sa o tom, ako to vnímate. Tú diskusiu ste  

počuli.  

 Odpovedali sme na všetko, čo ste požadovali. 

 Je 9,58. O 10,10 budeme pokra čova ť.  
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 Ja predpokladám, že zvládneme za tých 10 minút 

poradi ť sa o procedúre, či teraz alebo o mesiac.  

 Desa ťminútová prestávka. 

 

 (Prestávka od 9,58 h do 10,10 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, vol ám 

vás spä ť do tejto rokovacej sály, pretože máme po 

prestávke, ktorú sme vyhlásili. Chcem, aby sme doko nčili 

rokovanie o bode 4 - Územný plán zóny Dunajská, zme ny a 

doplnky číslo 2.  

 Prosím, vrá ťte sa do rokovacej miestnosti všetci, 

ktorí ste mimo, aby sme mohli rozhodnú ť hlasovaním o tomto 

všeobecne záväznom nariadení.  

  

 Ešte raz, prosím, chcem vyzva ť všetkých poslancov, 

ktorí sú mimo rokovacej sály, aby sa dostavili do 

miestnosti, aby sme mohli dokon či ť naše rokovanie.  

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, keby s te 

zaujali svoje miesta, budeme pokra čova ť v rokovaní. 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokra čujeme v 

rokovaní o bode číslo 4.  

 

 Informácia, ktorú som dostal od predsedov klubov j e 

pre m ňa podnetom na to, aby som vás informoval, že 

materiál s ťahujem z dnešného rokovania .  

 Bude predmetom rokovania v júni. 
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 Viem, že časť poslancov bola pripravená ho podpori ť.   

 Ja nemám záujem, aby sme kvôli procedúre spochybni li 

prijatie všeobecne záväzného nariadenia. Čiže budeme sa 

ním zaobera ť na riadnom zastupite ľstve v júni s tým, že 

zaru číme splnenie všetkých lehôt a veci, ktoré sú s tým 

potrebné. Tí všetci, ktorí ste chceli vyjadri ť podporu, 

prosím, keby ste si tento názor podržali, pretože m áme aj 

vecné reakcie na tie pripomienky o ktorých sme tu 

nediskutovali. Dáme vám ich k dispozícii, aby ste s i mohli 

urobi ť názor aj všetci ostatní, aby sme mohli regulárne 

rozhodnú ť o veci na júnovom zastupite ľstve. 

 Tým sme uzavreli rokovanie o bode číslo 4. 

 Pokra čujeme bodom číslo 5. 

 

 

BOD 5:  

Návrh na realizáciu rozšírenia Mestského kamerového  

systému hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tento materiál uvediem stru čne zo svojho poh ľadu.  

 Pripravovala ho pani ná čelní čka Mestskej polície, mal 

dve verzie, kde v prvej sme vychádzali najmä z konc epcie 

rozvoja mestského kamerového systému, ktorá bola pr ijatá v 

minulom volebnom období. A snažili sme sa nájs ť tie 

najlepšie miesta kam by sme umiestnili kamery za re latívne 

malý objem pe ňazí, pretože 170 tisíc ktoré máme v rozpo čte 

nie je ve ľká suma ke ď ju porovnáte s číslo 4 milióny EUR, 
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ktoré sa v minulom období pripravovali na rozvoj 

kamerového systému. A žia ľ, kvôli dvom neúspešným sú ťažiam 

neboli vlastne realizované. 

 

 Čiže 170 tisíc je len prvý krok, ktorý chceme urobi ť. 

Podľa pripomienok miestnej rady z apríla sme upravili 

materiál do podoby, v ktorej ho máte predložený dne s. 

Zaoberali sme sa ním aj na mestskej rade, zoh ľadnili sme 

pripomienky starostov, snažili sme sa zoradi ť aj 

pripomienky poslancov. A predkladáme vám materiál, ktorý 

predstavuje malý krok v rozvoji mestského kamerovéh o 

systému, ktorý všetci považujeme za ve ľmi dôležitý pre 

zvýšenie bezpe čnosti a verejného poriadku v našom meste. 

 

 A do úvodného slova už len jednu vetu: 

 V materiáli máte informáciu, že v druhej polovici 

tohto roku chceme pripravi ť inovovanie, teda akúsi 

pozitívnu zmenu tej koncepcie rozvoja kamerového sy stému, 

ktorú prediskutujeme širšie s mestskými časťami, 

prediskutujeme s komisiou verejného poriadku aj 

poslaneckými klubmi, aby sme už ďalšie rozhodnutia vo 

vz ťahu k mestskému kamerovému systému robili po dohode , že 

vieme kam ten systém chceme rozvíja ť. Vieme, ako ho chceme 

modernizova ť, pretože si to vyžaduje technologická báza 

ktorá je dnes analógová a postupne budeme musie ť prejs ť na 

digitálny spôsob záznamu jednotlivých obrazov. 

 

 Čiže toto vám pripravíme na druhý polrok a po 

diskusii so všetkými zainteresovanými sa to dostane  na 

rokovanie mestského zastupite ľstva. Predpokladáme, že v 

takom termíne, aby sme z toho mohli vychádza ť pri príprave 
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rozpo čtu 2013 a pri vašich rozhodnutiach týkajúcich sa 

kamerového systému ste sa mohli oprie ť aj o tento 

materiál. 

 

 To ľko na úvod z mojej strany.  

 Pokia ľ budú konkrétne otázky, pripomienky, je tu 

náčelní čka Mestskej polície aj so svojim kolegom, ktorí 

pracovali na tomto materiáli. 

 Ja teraz dám priestor pre vás. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási v tejto chvíl i 5 

poslancov. 

 Ako prvý pán poslanec Šov čík. 

 

 

Mgr. Sven Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Vážené zastupite ľstvo, tento materiál je výsledkom aj 

aktivity predovšetkým nášho poslaneckého klubu SDKÚ -DS, 

MOST HÍD, pretože pri prerokovaní rozpo čtu na rok 2012 sme 

si zadefinovali jednu z našich priorít ako zvýšenú aj 

bezpe čnos ť Bratislavy a ob čanov Bratislavy. A preto sme v 

návrhu presadili sumu 170 tisíc EUR na kamerový sys tém, 

predovšetkým v okrajových častiach Bratislavy, aby aj v 

týchto častiach Bratislavy, ktoré majú problémové oblasti, 

bola zabezpe čená kontrola kamerovým systémom Mestskej 

polície. Samozrejme, je to len za čiatok cesty. 

 

 Chcel by som vás upozorni ť, že na jeden príklad zo 

Starého Mesta, kedy sa nám v Starom Meste podarilo pomocou 

sponzorstva, kedy sme oslovili firmy, ktoré chceli zvýšenú 

bezpe čnos ť v okolí svojich sídiel a vyzbierali sme 

sponzorské peniaze na prvú kameru, ktorú sme umiest nili na 
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Vajanského nábreží pri osobnom prístave a monitoruj e teda 

tú časť, kde sa pohybuje ve ľa turistov.  

 

 Myslím si, že je to taký dobrý príklad, ktorým by 

mohli ís ť aj iné mestské časti a mesto. Že som hlboko o 

tom presved čený, že aj iné firmy na území mesta Bratislavy 

by sa vedeli zapoji ť do takejto aktivity. Následne túto 

kameru prevedieme do vlastníctva Mestskej polície a  máme 

pripravené peniaze na ďalšiu kameru, kde v tejto chvíli sa 

rozhodujeme, že či ju umiestnime bu ď na Panenskej alebo v 

Liga pasáži. Samozrejme, závisí to aj od možnosti 

pripojenia na optický kábel, lebo to predstavuje na jvyššie 

náklady pri inštalovaní kamier, nie samotné kamery.      

 

 Suma, ktorú sme v rozpo čte alokovali na túto aktivitu 

bola 170 tisíc EUR, preto nesúhlasíme a komunikoval i sme 

to aj na mestskej rade s bodom číslo 2 návrhu uznesenia, 

aby sa z týchto pe ňazí uhrádzali záväzky hlavného mesta z  

minulosti. To si myslím, pán primátor, a vaši praco vníci 

na magistráte, že tieto peniaze by sme mali nájs ť niekde 

inde.  

 Čiže dávam návrh uznesenia, zmeny uznesenia, aby bod  

číslo 2 bol vypustený. 

 A aby na kamerový systém išla celá suma 170 tisíc 

tak, ako sme to chceli pri schva ľovaní rozpo čtu Bratislavy 

na tento rok.  

 

 

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. 
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 Slovo má poslanec a starosta mestskej časti pán 

Pekár.  

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ďakujem pani Zajacovej, 

velite ľke Mestskej polície za prípravu tohto materiálu. My  

sme takúto diskusiu už mali na mestskej rade, kde s me 

presne hovorili aj o vypustení bodu, ktorý sa týka 

uhradenia záväzkov z minulých období, práve z vyhra denej 

čiastky na vybudovanie alebo rozšírenie kamerového s ystému 

v Bratislave v niektorých mestských častiach. Ve ľmi pekne 

ďakujem za to, že ten materiál je síce upravený len v tej 

prvej časti týkajúcej sa rozšírenia kamier aj v Ružinove.  

 Poprosím všetkých poslancov, ke ďže ide o bezpe čnos ť 

obyvate ľov, a naozaj máme skúsenosti aj v mestskej časti, 

kde monitorovaním priestoru práve kamerami Mestskej  

polície sme, alebo policajti zabránili či už lúpeži alebo 

ni čeniu verejného majetku.  

 Poprosím, aby tento materiál bol schválený i s tou  

pripomienkou, ktorú dal môj predre čník. 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 Kugler; nech sa pá či. 

 

Ing. Ladislav  K u g l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 V predloženom materiáli v dôvodovej správe je 

uvedené, že ú čelom mestského kamerového systému hlavného 

mesta Bratislavy je zvýši ť bezpe čnos ť ob čanov a 

návštevníkov hlavného mesta. Som miestnym poslancom  

mestskej časti Vraku ňa, kde, ktorá patrí medzi tie mestské 

časti, kde je jedna najvyššia kriminalita v rámci ná šho 

mesta.  

 

 Preto považujem umiestnenie jednej kamery do našej  

mestskej časti pod ľa predloženého materiálu za 

neposta čujúce. Okrem tej jednej kamery by som navrhoval 

umiestni ť v budúcnosti ďalšie kamery napríklad na 

Bebravskú ulicu, kde je zdravotné stredisko Bebravs ká, kde 

sa zdržujú v sú časnosti bezdomovci. Nedávno tam boli 

premiestnení tie nízkoprahové centrá Mixa čik a Mix-klub, 

takže je tam pohyb aj mladých ľudí. 

 

 Okrem, ďalej by som navrhoval v budúcnosti umiestni ť 

ďalšie kamery napríklad na ďalšiu zónu, lebo tam je vyšší 

pohyb obyvate ľstva. Z uvedeného dôvodu by som poukázal na 

to, že v mestskej časti Vraku ňa ako je ve ľa 

neprispôsobivých ob čanov a po čet umiestnených kamier by 

malo zodpoveda ť tejto skuto čnosti. 

 

 Predpokladám, že ten pripravovaný materiál, tá 

koncepcia umiest ňovania kamier, bude po číta ť s touto 

skuto čnos ťou. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Áno, pán poslanec, tak sme to mysleli ako ste to 

povedali. 

 Faktickou poznámkou na vás reaguje pani poslanky ňa 

Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, Lacko, ja som 

tiež z Vrakune a podporujem to, čo si povedal. Ale 

povedali sme si v tomto materiáli, že to je prvá et apa. A 

budeme sa snaži ť, aby sme do rozpo čtu budúcoro čného aj na 

rok 2014 dostali ďalšie peniaze na kamerový systém a 

ur čite sa aj do iných mestských častí dostane, ale aj do 

Vrakune. Pani starostka Podunajských Biskupíc sa za sadila 

za to, aby jedna kamera bola pri Lídli. A práve pov edala v 

katastri Podunajské Biskupice, že bude mapova ť ešte aj tú 

oblas ť Pentagónu z tej časti. 

 

 Takže aj kolegom, viacerí sme pripravovali alebo s me 

sa zaoberali týmto materiálom. Je to prvá etapa a b ude 

snaha o rozšírenie aj do iných mestských častí a viac aj 

do Vrakune. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte faktickou poznámkou na pána poslanca Kuglera,  

pani starostka Ožvaldová.  

 

PhDr. Alžbeta  O ž v a l d o v á, starostka Mestske j časti 

Bratislava - Podunajské Biskupice:  
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 Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Áno, ja chcem  

potvrdi ť len moje slová na mestskej rade, kde som 

povedala, že my nechceme na Troji čnom námestí, ale 

najvhodnejšie by bolo na najnebezpe čnejšom mieste, a to je 

okolo Pentagónu. A práve preto Podunajské Biskupice  

žiadali kamery pri Jantári, ktorá bude sníma ť aj Pentagón, 

a takisto pri Lídli. Ve ľmi pekne ďakujem za spracovanie 

materiálu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dávam slovo pani poslankyni Farkašovskej ako 

predsední čke verejného poriadku. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, 

kolegovia, ako predsední čka tejto komisie, ktorá má v 

gescii mestskú políciu a teda aj kamerový systém, b y som 

chcela upriami ť vašu pozornos ť na stanovisko tejto komisie 

k návrhu uznesenia k predkladanému materiálu, ktoré  je 

záporné. Hoci všetci, samozrejme, chceme kamery čím viac, 

ale aj čím lepšie. Teda neodmietame rozšírenie kamerového 

systému, ide nám o nie čo celkom iné.  

 

 A preto predkladáme ako komisia aj návrh nového 

uznesenia z dielne tejto komisie, ktoré v technicke j časti 

prináša systémové riešenie, a vo finan čnej časti 

zoh ľadňuje stanovisko mestskej rady. 
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 Každému, kto si pozorne pre čítal detailný a 

zrozumite ľný materiál, za ktorý chcem pani ná čelní čke 

poďakova ť, musí by ť z neho jasné pre čo komisia pre ochranu 

verejného poriadku návrh uznesenia uvedený v materi áli 

odmietla.  

 

 Hlavné dôvody sa do čítate na strane 4 kde sa píše, že 

súčasný kamerový systém je morálne a fyzicky opotrebov aný, 

daný typ kamier sa už nevyrába a jeho údržba stála len za 

prvých pä ť mesiacov tohto roka vyše 11 tisíc EUR. Niet 

divu, ve ď sa za čal budova ť pred dvanásti či trinástimi 

rokmi a vtedy bola technika niekde úplne inde. Odhl iadnuc 

od nepropor čného rozmiestnenia kamier iba do niektorých 

mestských častí, pri čom v dvoch z nich už kamery sú a v 

ďalších jedenástich nie je ani jedna, je pod ľa komisie 

veľkým problémom to, že pri sú časnom navrhovanom rozšírení 

vo Vajnoroch, ktoré boli iniciátorom tohto návrhu a  kde by 

sa mal po čet kamier takmer zdvojnásobi ť, neexistuje 

prepojenie na centrálny dispe čing. Tamojší kamerový systém 

je teda lokálny, a podobne je to aj v Podunajských 

Biskupiciach.  

 Skrátka je to asi tak, ako keby sme na starý kabát  

chceli prišíva ť nové záplaty.   

 

 Komisia pre ochranu verejného poriadku aj z týchto  

dôvodov považuje postup rozširovania mestského kame rového 

systému uvedený v materiáli za nesystémový. V prvom  rade 

predsa musíme ma ť koncepciu a tá spred nieko ľkých rokov, 

žia ľ, dnes už nie je pod ľa nás dostato čná, pretože mesto 

sa naozaj rýchlo rozvíja.  
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 A preto komisia pre ochranu verejného poriadku 

navrhuje ako prvý bod svojho návrhu uznesenia, prio ritne 

vypracova ť novú koncepciu rozvoja mestského kamerového 

systému. 

 

 Ďalším krokom by pod ľa komisie malo by ť prepojenie 

jestvujúcich optických sietí. Musím poveda ť, že členovia 

komisie neverili vlastných ušiam ke ď sa dozvedeli, že 

neexistuje prepojenie medzi optikou Mestskej políci e a OCH 

čo sú, čo je sú časť magistrátu, sú obe v jednej 

inštitúcií, pri čom len týmto jediným krokom by sa po čet 

kamier, ktoré môže používa ť mestská polícia, aj mestská 

polícia, zvýšil o 36. V sú časnosti má mestská polícia k 

dispozícii 48 kamier. Prepojením s optikou OCH by i ch bolo 

o 36 viac, a to nehovorím ešte o prepojení s optiko u 

Národnej dia ľni čnej spolo čnosti, ktorá má vyše 40 kamier. 

Takže ľahko si zrátame, že len týmito optickými, 

prepojeniami optických káblov by sme získali hne ď 125 

kamier, pritom náklady na optické prípojky by 

predstavovali možno menej ako je celoro čná údržba, 

jednoro čná údržba sú časného kamerového systému.  

 

 Takže naozaj prosím ctených kolegov a kolegyne, ab y 

tieto vážne fakty vzali do úvahy a rešpektovali náz or 

komisie pre ochranu verejného poriadku, ktorá sa ka merovým 

systémom viackrát a ve ľmi detailne zaoberala, zodpovedne 

pristúpila k riešeniu problémov s ním spojených. A je 

presved čená že dnes nie je vhodné rozhodova ť o 

rozmiestnení 10 nových kamier do starého systému, a le že 

treba naozaj za čať vynovova ť starý systém. 
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 Napokon ešte otázka dlhu spolo čnosti Morez Efekt.  

 V tej sa komisia pre ochranu verejného poriadku 

priklonila k stanovisku mestskej rady, ktorá odporú ča dlh 

vyrovna ť z financií Dopravného podniku. A v tomto zmysle 

je sformulovaný aj návrh uznesenia FVP ktorý teraz 

pre čítam a pre ktorý vážené kolegyne a kolegovia prosím  o 

vašu podporu. (gong) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa;  

 

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

 Plynie mi ďalší čas. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Máte právo na druhé vystúpenie; nech sa pá či. 

 

 

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

 Takže návrh uznesenia predkladaný komisiou verejné ho 

poriadku 

 Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje použitie rozpo čtovaných finan čných prostriedkov 

na Mestský kamerový systém hlavného mesta Bratislav y vo 

výške 170 000,- € nasledovne:  

 

 Bod č. 1: Prioritne spracova ť materiál koncepcia 

rozvoja Mestského kamerového systém hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 - 2015  a 

predloži ť ho na rokovanie mestského zastupite ľstva v 

mesiaci október. 

 

 Bod č. 2: Vy členené finan čné prostriedky vo výške  

170 000,- € na Mestský kamerový systém na rok 2012 

presunú ť na realizáciu po schválení novej koncepcie 

rozvoja Mestského kamerového systému na rok 2013.  

 

 A po tretie: Uhradi ť záväzok hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 26 462,67 € za   

optickú trasu na prenos dát z Okrskovej stanice Ruž inov a 

Okrskovej stanice Nové Mesto zrealizovanú v rámci 

rekonštrukcie Obchodnej ulice v roku 2006 z financi í 

Dopravného podniku hlavného mesta. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Toto vystúpenie vyvolalo tri faktické poznámky. 

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Pani predsední čka, vy ste spomenuli že, teda 

stanovisko komisie bolo záporné, ale ja mám pred se bou 

stanovisko komisie, kde teda neodporú čate prija ť to 

uznesenie ale za toto uznesenie hlasovalo "nula" členov 

komisie. Takže pod ľa mňa záporné stanovisko nebolo 

komisiou prijaté. 
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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 Budaj ako ďalší s faktickou poznámkou. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Chcem poveda ť, že aj ja 

podporujem starostlivý prístup komisie, ktorá upozo r ňuje, 

že je čas urobi ť nejakú inventúru možno aj za to, že je 

málo tých pe ňazí.  

 Nikto neodmieta oprávnené požiadavky najmä z mimo 

centrálnych častí mesta.  

 Ten Pentagón, všetci vieme, že pani starostka ktor á 

tu je prítomná, má dávno túto požiadavku a nikto ne chce ju 

prekazi ť.  

 Ale ur čite by si aj páni starostovia uvítali, keby 

ten systém bol proste efektívny, keby bol vzájomne 

prepojený s ďalšími systémami a keby sa znásobila 

kontrolná možnos ť, aj zaznamenávacia možnos ť celého 

systému.  

 

 Tieto informácie, ktoré zazneli z komisie ma vedú k 

tomu, aby som sa pridal k tým, ktorí odporú čajú na 

prepracovanie ten materiál. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Pekár, faktická. 
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Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Koncepciu za  

43 537 EUR sa mi zdá ve ľmi malá a hazard s peniazmi, 

ktorých je ve ľmi málo. V Bratislave hlavné mesto nekosí, 

pozrite si zasa máme s ťažností. Ružinov pokosil a ved ľa 

hlavných ťahov je trávnik už po pás. A ja ve ľmi ťažko 

vysvet ľujem, že to nemôžme my kosi ť. V Bratislave je ve ľká 

kriminalita, vreckové krádeže, a podobné záležitost í.  

 

 A to, aby sme na koncepciu vyhodili sto, skoro 150  

tisíc EUR, tak sa mi zdá, že je tu viac politiky ak o 

práce. A pomenujem to tak, že ak to navrhol tento s ystém 

poslanecký klub SDKÚ-DS tak sa nepozerajme ktorý kl ub a 

ktorá strana to navrhla, ale tie výhody, ktoré z to ho 

plynú. Pozrite sa, ko ľko kamier má Bratislava, opýtajte sa 

pani velite ľky, či sa nedá inovova ť a vlastne 

rekonštruova ť postupne? A nerobme z toho (gong) politiku a 

vypracovanie nejakej koncepcie, ktorá osadenie nový ch 

kamier odkladá do neur čitá. Ďakujem.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Bendík má faktickú poznámku. 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len upozornil, že v 

týchto materiáloch sú dve chyby.  
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 Tá prvá je v návrhu uznesenia, ktorý predkladá 

komisia pracovného a verejného poriadku. Je tam, me stské 

zastupite ľstvo schva ľuje, pozrite rozpo čtových, a tam je 

vo výške nie 17 tisíc EUR ale 170 tisíc EUR, to je jedna 

chyba. Ale v tom materiáli je napísané 17 tisíc; tr eba si 

poriadne číta ť materiál.  

 

 A druhá chyba je to čo hovoril pán Uhler. V podstate 

komisia neodporú ča, a tu je to zase zlé uvedené. Tam malo 

byť že za toto uznesenie hlasovalo 5. Ke ďže som členom 

komisie viem, za čo som hlasoval. Ďakujem pekne. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Černý.     

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ja si myslím, že tento materiál je do zna čnej miery 

citlivý, pretože sa jedná o bezpe čnos ť obyvate ľov. A v 

tejto situácii si myslím že platí "kto rýchlo dáva,  

dvakrát dáva". A mrzí ma, že starostlivú komisiu ve rejného 

poriadku inicioval až tento materiál na to, že za čal 

uvažova ť vôbec o nejakej koncepcii. A skorej mi to príde, 

ako keby chcel len sabotova ť tento materiál. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

84 

 

 Pán poslanec Šov čík.  

 Prosím, keby ste zapli pána Šov číka; pani Farkašovská 

bude reagova ť na záver na pripomienky, ktoré budú vznesené 

na jej adresu. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ja chcem k tomu len doda ť, že uvedomujeme si 

situáciu, ktorá je v kamerovom systéme. No, ve ď kto by si 

neprial ten najmodernejší, ten najlepší kamerový sy stém 

pre toto mesto. Ale zárove ň vnímame, v akej sme situácii 

aj finan čnej, a preto sme si povedali, že po ďme cestou 

postupných krokov. To znamená, že v tejto chvíli my  naozaj 

pre tie okrajové mestské časti tie kamery potrebujeme, a 

toto je cesta ako ich tam dosta ť. 

 

 Zárove ň som ale povedal vo svojom príhovore aj inú 

cestu aká je možná.  

 A to je cesta spolupráce so súkromným sektorom, le bo 

sám som si to overil, že ten potenciál tu je na 

spolufinancovanie rôznych kamier v okolí rôznych sí diel 

firiem, bankových domov. Zistil som, že ve ľmi ochotne by 

prispeli mestu na tento kamerový systém, ktorý by z výšil 

aj ich bezpe čnos ť. (gong) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne  

 Pán poslanec Gašpierik má slovo. 
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Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagova ť na 

pripomienky, ktoré tu vzniesla pani predsední čka komisie 

Farkašovská. Dovolím si poveda ť, že som absolútne zhrozený 

jej stanoviskom.  

 Ja si myslím, že ona by tu mala stá ť, pani 

Farkašovská, prvá v rade a víta ť, že takýto materiál je 

predložený na rokovanie, že sa ide prija ť, schváli ť, že sa 

bude môc ť ako pochváli ť nejakou prácou, že nie čo dokázali 

pre ob čanov Bratislavy, že nie čo zabezpe čili, že vybavili, 

že sa ide nie čo budova ť. A nie že vlastne stanovisko pod 

jej vedením ide rúca ť, ni či ť, kazi ť, nechce to vlastne 

odporu či ť na schválenie.  

 

 Keby sa pozrela do vybavených interpelácií by 

zistila, že som vlastne na predchádzajúcom zastupit eľstve 

požiadal pána primátora, aby bol spracovaný jeden 

koncep čný materiál, ktorý by mal bezodplatne vlastne 

predloži ť tomuto hlavnému mestu nejakú strednodobú 

koncepciu budovania kamerového systému. To znamená 

nevyhadzova ť ďalšie státisíce EUR na nejaké koncepcie, ale 

mestská polícia by mala spracova ť takýto materiál (gong) a 

predloži ť na rokovanie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Na faktické poznámky na svoju adresu reaguje pani 

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

 Ďakujem za slovo. V prvom rade teda k tým chybám v 

návrhu uznesenia. Myslím, že vznikli spojením dvoch  

uznesení. Jedno uznesenie, ktoré som zasielala 

organiza čnému oddeleniu znelo, že komisia pre ochranu 

verejného poriadku neodporú ča schváli ť materiál v tomto 

znení. A jednoducho asi sa časť z toho preklopila nejakým 

spôsobom do uznesenia, ktoré máte teraz na stole.  

 Takže to bolo v poriadku, my sme hlasovali za 

neodporú čanie, na margo pána kolegu Bendíka, aj ke ď to z 

tohto pred nami nevyplýva. Ale chyba sa nestala u m ňa.  

 

 V druhom rade by som teda, toto platí aj o tých 17 0 

tisíc EUR, jednoducho chyba vznikla niekde pri prep ise. 

Neprezentovala som svoj názor, pán kolega Gašpierik , a ja 

vôbec, ani celá komisia nie sme proti rozširovaniu 

kamerového systému.  

 Iba naozaj (gong) po podrobnom rozoberaní celého 

problému, s ktorým sme sa zaoberali na komisii 

nieko ľkokrát sme dospeli k tomu názoru, že je lepšie 

systémové riešenie. A že dokonca ani ako prvý krok,  prvá 

etapa navrhované riešenie neobstojí. Snažila som sa  to 

dos ť jasne vysvetli ť. Posledné ešte; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa, minúta. Každý musí hospodári ť so 

svojim časom ve ľmi zodpovedne.  
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PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ:  

 140 tisíc nie je na koncepciu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som to tiež porozumel a poviem to v závere čnom 

slove; to bolo celkom nefér zo strany pána poslanca . Ale 

takto porozumel uznesenie, ktoré bolo navrhované. T akto by 

som povedal, lebo dalo sa tak rozumie ť.  

 Pán poslanec Hanulík diskutuje. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia , 

ja si myslím, že mestská polícia je v poslednom čase je 

takto troška pod vä čším drobnoh ľadom s tým, že kedysi bola 

trochu vnímaná viac, že sa stará o to, kto zlé zapa rkuje 

alebo prejde nesprávnym pásom. A za čal sa taký dobrý 

vývoj; za čali sa okrskári. K okrskárom sme sa všetci 

dohodli, dohodli sa starostovia a spravodlivým spôs obom 

boli rozdelení do jednotlivých mestských častí. Dokonca tí 

okrskári prispeli k tomu, že ľudia majú taký pocit, že 

stále niekto je za nimi a stále niekto stojí na ich  

strane. 

 

 Prišiel problém kamier. Samozrejme, ke ď som čítal, že 

takýto materiál bude, bol som nadšený. Nadšený som bol. 

Ale ke ď som si pozrel ten materiál, nehnevajte sa, netýka 

sa vôbec nejakej západnej časti Bratislavy, a už vôbec nie 
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Dúbravky. A ke ď som si pozeral, že Vajnory, kde naposledy 

pred 4 rokmi možno ukradli pol vrecka zemiakov, a t o má 

rieši ť ich kriminalitu, a Dúbravka, ktorá má 40 tisíc tam  

sa vôbec s kamerou neuvažuje, tak mi za čalo chýba ť to čo 

tu viacerí povedali, chýbal mi nejaký harmonogram. Proste 

potrebujem vedie ť, že ke ď toto schválim, tak v tej 

Dúbravke budú o dva roky kamery. Možno o tri roky.  

 

 Musím ma ť nejakú predstavu. Ja musím tým voli čom 

poveda ť, že dneska schva ľujem toto, ale my sme v poradí. 

Nie že my tu nie sme. Proste je tu zase mestská časť, 

ktorá už má kamery a bude ich ma ť viac. Keby som mal 

prepo číta ť na; nehovorím, že som proti tomu, že Pentagón 

treba sledova ť. Ale my v Dúbravke nechceme Pentagón, že 

tam ho odsledujeme a všetci sa pres ťahujú k nám, lebo si 

povedia že u nás sú výborné podmienky.  

 

 A keby som mal prepo číta ť po čet kamier na niektoré 

mestské časti ako bolo povedané Vajnory, tak v Dúbravke 

ich musíme ma ť 12 tisíc. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší prihlásený do diskusie je pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som ako nový člen tejto 

komisie a by som sa rád vyjadril k tomu a vyjadril sa síce 
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aj k veciam ako tie súdnoznalecké posudky, právne v eci, 

nie som právnik, ale tuto ide o informa čné a 

telekomunika čné technológie. A ke ďže v tejto oblasti 

podnikám viac ako 10 rokov dovolím si neskromne pov edať, 

že som odborník ak nie priam expert na túto oblas ť. 

 

 Preto by som rád naozaj povedal vecné a technické 

stanovisko k tejto situácii.  

 Ja si myslím, že sa síce bavíme spolo čne o tom istom 

cieli, a to znamená zvýši ť bezpe čnos ť. Problém je, že keby 

som vám povedal; mám rád príklady, keby sme mali Šk odovku 

105 15-ro čnú a teraz navrhovali kvôli bezpe čnosti do nej 

dať alarm, klimatizáciu, tónované skla alebo nie čo 

podobné, aby nám niekto ju nevykradol, asi by nikto  s tým 

nesúhlasil. Je to logické, lebo každý si vie predst avi ť 

akú hodnotu má to auto a vie že investície do toho auta sú 

proste zbyto čné. 

 

 Pri informa čných technológiách je to obdobné.  

 Ke ď raz máme zastaralú technológiu a my ideme najskôr 

zainvestova ť do zastaralej technológie, a potom ideme 

vytvori ť koncepciu a spýta ť sa, že či nebude lepšie urobi ť 

nie čo ako s novšou technológiou, tak pod ľa mňa sú to 

vyhodené peniaze.  

 

 Pretože pod ľa mňa najskôr by sme si mali da ť otázku: 

Čo chceme dosiahnu ť? A ke ďže tých pe ňazí naozaj nemáme 

veľa, tak ich ú čelne a efektívne vynaloži ť. To, čo tu pani 

Farkašovská povedala je to, že my stále operujeme s  

nejakými rozvodmi, ktoré má mestská časť, teda ktoré má 

mestská polícia.      



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

90 

  

 Na komisii som tiež s hrôzou zistil, že už dávno 

existuje dohoda medzi Národnou dia ľni čnou spolo čnos ťou, 

medzi OCH, ktoré majú svoje vlastné siete a ich pre pojením 

získa mestská polícia tú možnos ť, že bude môc ť na omnoho 

väčšom území mesta vypichova ť body. Bude ma ť lacnejšie, 

menšie náklady na jednotlivé, na budovanie jednotli vých 

kamerových stanovísk, pretože nebude musie ť použitím 

starej technológie a použitím starých iba svojich r ozvodov 

prácne robi ť dlhšie trasy, neefektívnejšie trasy.   

 

 Čiže my ak naozaj chceme zlepši ť, tak by sme mali 

rozšíri ť možnos ť mestskej polície a da ť im možnos ť to čo 

si dohodli, aby využívali aj existujúce trasy Národ nej 

dia ľni čnej spolo čnosti, OCH, ktoré išli rovnako z 

rozpo čtu, teda OCH išlo z rozpo čtu mesta a Národná 

dia ľni čná spolo čnos ť zo štátneho rozpo čtu, ale v princípe 

sa jedná o ten istý mešec, o tie isté peniaze.  

 

 Ďalej by som chcel k tomu poveda ť, že to, kde budú 

kamery nie je len politické rozhodnutie. Je to aj 

rozhodnutie polície. A teraz vzh ľadom k tomu, že pani 

Farkašovská je predsední čka komisie, ktorá vlastne má 

nejakým spôsobom reprezentova ť túto mestskú políciu, tak 

to stanovisko bolo aj v komunikácii s mestskou polí ciou.  

 

 Čiže ten názor, ktorý prezentovala komisia, 

prezentujú aj samotní policajti mestskí. A teraz ot ázka 

znie, my vieme lepšie čo mestskí policajti potrebujú 

zabra ť, my vieme lepšie čo si mestská polícia myslí že 

bude pre nich lepšie, kvalitnejšie riešenie.  
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 A preto by som chcel poveda ť to, že s týmto návrhom 

prišlo SDKÚ. Ja ho osobne ve ľmi vítam, ale pod ľa mňa ke ď 

sa teraz k tomu postavíme, že to je návrh SDKÚ, a b uď 

prejde v znení ako ho SKDÚ navrhlo alebo si tu niek to chce 

privlast ňova ť zásluhy za to, že SDKÚ chce zvýši ť 

bezpe čnos ť, my sme za to, aby sa zvýšila, neodoberáme vám 

tieto, túto, že to je povedzme prevažne vaša zásluh a. 

Samozrejme, áno, prosím.  

 

 Ale prosím, nevyho ďme tie peniaze do starého 

riešenia. Porozmýš ľajme, nájdime technické riešenia, ako 

to zefektívni ť. Naozaj to nebude stá ť 145 tisíc, ako tu 

bolo prezentované, sú to rádovo. Ja som bol aj na o ddelení 

informa čných technológií tuto na meste, kde som videl 

materiál z roku 2010, kde sa hovorilo o metropolitn ej 

optickej sieti, ktorá sa takisto môže využíva ť túto 

synergiu, kedy my okrem jednotlivých týchto prác eš te 

chceme pripája ť jednotlivé mestské časti, jednotlivé 

podniky, ktoré sú v zria ďovacej pôsobnosti mesta, at ď. 

 

 Prosím, naozaj porozmýš ľajme, je to, ja som videl sú 

pripravené koncepcie. Naozaj ich možno sta čí trošku 

doladi ť, nebude sa to ve ľmi predlžova ť. A tie peniaze budú 

využité omnoho efektívnejšie a za to isté množstvo peňazí 

bude viac kamier, budú lepšie k dispozícii jednotli vým 

mestským policajným staniciam. Ďakujem. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
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 Ďakujem pekne. 

 Toto vystúpenie má štyri faktické poznámky. 

 Pán poslanec Černý. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som zareagoval na predre čníka. Ja 

možno neviem tak presne čo je lepšie pre mestskú políciu, 

ale to čo viem ur čite presne, viem, čo je lepšie pre 

obyvate ľov ktorí bývajú v oblasti Pentagónu v Podunajských 

Biskupiciach, vodia svoje deti na Bieloruskú školu a každý 

deň chodia okolo. Pre týchto obyvate ľov viem, čo je 

lepšie.  

 

 A vaše spomínané návrhy týkajúce sa prepojenia sie ti 

s NDS alebo s OCH, to je projekt ktorý môže beža ť 

paralelne. Nikde nie je napísané, že jeden projekt musí 

nadväzova ť na druhý. Že v tomto stanovisku alebo v tomto 

okamžiku sa priklá ňam k stanovisku podpori ť tento 

materiál, pretože zvyšuje bezpe čnos ť pre našich 

obyvate ľov. 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 Drozd, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Ja by som chcel pánovi poslancovi Hr čkovi po ďakova ť 

za racionálne vysvetlenie. Len by som chcel, aby sa  

nehovorilo v skratkách OCH, verejnos ť nemusí vedie ť čo to 

je. Je to oddelenie cestného hospodárstva; ke ď pozerajú 

záznam, aby vedeli o čom hovoríme. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Gašpierik, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som len na margo pána Hr čku 

povedal, že rovnako sme boli na rokovaní na mestske j 

polícii, kde bola vlastne prítomná aj pani ná čelní čka aj 

kolega, ktorý spracoval predmetný materiál. Ja 

predpokladám, že v rámci závere čnej veci ešte k tomu 

vystúpia a obhája si tento materiál. Lebo nako ľko teraz 

pán Hr čka sa vyjadril, že mestská polícia sama s tým 

nesúhlasí a predložila nám materiál; myslím, že to je v 

zjavnom rozpore. A nepredpokladám, že by nám predlo žili 

materiál s ktorým sami nesúhlasia.  

 A teda slova ktoré povedal, že budú to vyhodené 

peniaze do starého riešenia, že toto samozrejme zo strany 

mestskej polície bude povedané zastupite ľstvu, že 

samozrejme to nie je žiadny nákup analógového systé mu. 

Samozrejme nemáme ani na hight riešenia. Máme na ri ešenia 

také, ktoré prinesú okamžité riešenia pre bezpe čnos ť, čo 

tu naozaj viackrát zaznelo.  
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 A naozaj by som pánovi Hr čkovi odporú čal, aby tu 

neriešil politiku či klub SDKÚ alebo on z SaS, ale naozaj 

nám sa jedná (gong) o bezpe čnos ť, o vecné riešenia. 

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:   

 Ke ď sme dávali; hovoríme o desiatich kamerách, ke ď 

sme dávali tento návrh tak to malo aj nejakú časovú 

súvislos ť.  

 Ja, samozrejme, som zástanca toho, že po ďme na novú 

koncepciu, po ďme vybudova ť novú technicky dobrú novú sie ť 

kamier v meste, ale to tiež má nejakú časovú následnos ť. 

Ja viem, že týchto desa ť kamier viem do toho mesta 

umiestni ť v nejakom čase, ktorý je ve ľmi krátky.   

 

 Ke ď pôjdeme na tú dlhú alternatívu, ktorú samozrejme 

považujem za správnu, tak to bude trva ť ko ľko? Ďalšie dva, 

tri roky? A takto môžeme ma ť v krátkom čase aspo ň týchto 

desa ť kamier, ke ď už ni č iné.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Diskutuje s faktickou poznámkou pán poslanec Dinuš ; 

nech sa pá či.   

 

Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ:  

 Dobrý de ň. Ja by som mal dve veci. Ja osobne nie som 

vôbec fanúšik kamerových systémov, pretože z ORV má m 

celkom strach, môžte ma poklada ť za paranoika. Ale ke ď už 

o tom máme rozpráva ť, tak nerozprávajme o tom takým 

štýlom, že nahádžme niekam kamery, ale naozaj rozmý šľajme 

v nejakých koncep čných riešeniach. A už vôbec nie za také 

veľké peniaze, ke ď dá sa uvažova ť o peniazoch ďaleko 

menších. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Na faktické poznámky na jeho adresu reaguje pán 

poslanec Hr čka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja by som pánovi Gašpierikovi práve povedal, nevie m 

pre čo povedal že ja hovorím o SDKÚ. Ja práve hovorím, ž e 

toto rozhodnutie pokia ľ spravíte bude politické, pretože 

naozaj investujete, kúpite klimatizáciu, autorádio a 

neviem ďalších vybavení do Škodovky 105, to je fakt. Keby 

ten materiál ste si pre čítali, tak v tom materiáli naozaj 

máte napísané, že tá sie ť existujúca je zastaralá. Je 

technologicky zastaralá, už sa nekupujú sú čiastky. Ke ď sa 
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pokazí kamera, oni ju nevedia opravi ť. Volá sa to, že už 

to nie je saportované. Výrobcovia proste saportujú svoje 

súčiastky, náhradné diely len do ur čitého času. My proste 

nemáme ich ako vymeni ť. A teraz mestská polícia prišla s 

návrhom, pretože ako; ja nechcem aby to vyznelo ako  

dezinpretácia, my sme sa s nimi rozprávali, a návrh , ktorý 

predložila pani Farkašovská je pod ľa nás a teda mestskej 

polície lepší. To je jediný rozdiel. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Saportované znamená podporované, ale 

to zrejme všetci vieme.  

 Pán Kríž má prihlášku do diskusie a je ďalším 

re čníkom, ktorý riadne vystúpi. 

 Pán poslanec, nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:   

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Nepredpokladal som, že 

diskusia o kamerách vzbudí takúto ve ľkú diskusiu, takýto 

veľký záujem. Ja by som sa rád opýtal predkladate ľov alebo 

možno aj pani ná čelní čky na dve oblasti. 

 V prvom rade, ke ďže zastupujem mestskú časť 

Petržalka, v akom horizonte plánuje hlavné mesto zr iadi ť 

kamery v tejto mestskej časti? 

 

 Na jednej strane si uvedomujem, že kriminalita tam  v 

ostatných rokoch, možno v ostatnej dekáde rapídne k lesla a 

myslím si, že Petržalka dávno, dávno nie je na chvo ste 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

97 

mestských časti čo sa týka kriminality. Na druhej strane 

je to mestská časť s ve ľkým po čtom obyvate ľov, čiže to 

územie je obrovské a si zaslúži ur čité monitorovanie. To 

je prvá oblas ť, ktorá ma zaujíma.  

 

 A druhá vec, nechcel som možno túto diskusiu 

zavzdušni ť týmto smerom ale na čal to už pán poslanec 

Dinuš. Ve ľmi jednoducho a povrchne ľudia vnímajú ur čitú 

analógiu medzi, tam kde je kamera znamená, je menši a 

kriminalita. A položme si otázku, ak máme momentáln e aj 

finan čné problémy, ako myslím hlavné mesto, je to naozaj 

tak? 

 Je nejaký verifikovaný vz ťah medzi znížením 

kriminality a osadením kamier? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je. Je, pán poslanec. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ja teda nechcem to nejakým spôsobom, ja sa len pýt am, 

nechcem to nejakým spôsobom dehonestova ť. Ja si pamätám na 

prípady, ke ď bolo zaznamenané, ke ď jednoducho na tej 

kamere sa, bolo evidentné, že sa nie čo deje. Kým tam 

prišla zásahová jednotka, už sa tam ni č nedialo, čiže 

páchatelia už neboli prítomní. 

 

 Taktiež mám svedectvá, možno nie úplne objektívne od 

občanov, ktorým sa stala nejaká kriminálna udalos ť, niekto 

sa im vlámal do auta, následne sa snažili o to, že dosta ť 
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sa k tým, aj policajti, k tým kamerovým záznamom. A j ke ď 

sa k ním dostali, tak nebol jasne identifikovate ľný ten 

páchate ľ. Možno že by bolo zaujímavé verifikova ť číslo, 

koľko trestných činov na území hlavného mesta bolo 

objasnených, vyriešených na základe osadenej kamery  v 

nejakej mestskej časti.  

 

 A ešte raz opakujem, nechcem to dehonestova ť len sa 

pýtam, aby sme si to vedeli vyhodnoti ť, aby to nebol len 

lacný marketing, ktorý urobíme, rozvešáme kamery a keď tá 

objasnenos ť trestných činov je nízka, tak potom to môžu 

byť aj nakoniec čínske atrapy ak tam ide iba o ten 

odstrašujúci efekt, že tam nie čo zavesené je. 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; pani 

poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Prepá čte, nemám iný priestor ako faktickú. 

 Ja sa len chcem ospravedlni ť organiza čnému oddeleniu, 

vysvetlili sme si to, chyba nevznikla u nich. 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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 Pán poslanec Dinuš. 

 

 

Bc. Martin D i n u š, poslanec MsZ: 

 Ja by som len doplnil to, čo spomínal predo mnou pán 

kolega, že presne tá otázka, že relevantnos ť kamier verzus 

kriminalita, ako on už spomínal Petržalka patrila d lhú 

dobu medzi oblasti s najvyššou kriminalitou v Brati slave. 

Dneska medzi ne už z ďaleka nepatrí. A pýtam sa: Bolo to 

kamerami alebo nie? 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. Ja zareagujem na kolegu Kríža, ktorý si 

odporuje vo svojom vyjadrení hne ď dvakrát.  

  Na jednej strane povie, že chce kamery a potom na  

druhej strane povie, že vlastne sú mu na ni č. Tak v 

podstate neviem teraz aký záver k tomu mám vyvodi ť? 

 

 A pre m ňa osobne z mojich skúseností z pracovného 

života si dovolím tvrdi ť, že kamera okrem toho 

preventívneho nejakého a výchovného ú činku má samozrejme 

dôvody aj v doh ľadávaní trestných činností, at ď. Takže ja 

podporujem tento materiál a som za. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Pekár, faktická. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. Tu nejde 

len o kriminalitu, tu ide aj o poriadok. Tie kamery  sú 

nasadené tam, kde nám pospávajú, popíjajú bezdomovc i. A my 

ich odtia ľ nevyženieme, ke ď nevieme, že sú tam. A ľudia 

veľakrát reagujú podráždene, nie že by zavolali mestsk ú 

políciu. Takto bude ma ť možnos ť mestská polícia 

monitorova ť aj pohyb bezdomovcov. Takže poprosím o podporu 

tohto materiálu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Dinuš má ešte jednu faktickú poznámku  na 

pána poslanca Kríža; ak som tomu dobre rozumel. Nem á, už 

ju stiahol. Nie, má. Nech sa pá či.    

 

 

Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ: 

 Ja som len chcel doplni ť tú informáciu, ktorú som 

spomínal. Ja nie som a priori vyslovene proti kamer ám, aby 

sme si rozumeli. Ja som za to, aby sa ten koncept p ostavil 

rozumne a aby sa premyslel poriadne, a aby sa tu 
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neoperovalo tým, že už bolo schválené nieko ľko pe ňazí, tak 

to teraz použime. Ale naozaj porozmýš ľajme, či je to 

relevantné. Preto podporujem návrh komisie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kríž reaguje na faktické poznámky. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Tak jediné, na ktoré by som chcel reagova ť, 

je to čo hovoril pán poslanec Černý, asi ma zlé pochopil. 

V podstate konštatoval, že som si dvakrát protire čil. To 

vôbec nie je pravda, asi ma naozaj nepo čúval. Ide o to, že 

podporujem akýko ľvek nástroj na to, aby sme zvýšili 

bezpe čnos ť vrátane kamier ak fungujú a ak znížia 

kriminalitu. 

 

 A tá druhá časť vôbec nebola, ako povedal pán 

poslanec Černý, že kamery sú na ni č. To som také 

nepovedal. Ja sa len pýtam: Máme na to analýzu, ko ľko 

trestných činov bolo na základe kamery objasnených? To 

bola moja otázka, ktorá je myslím legitímna. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalší diskutujúci je pán starosta Mrva; nech sa pá či. 
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Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory:  

 Vážený pán primátor, kolegovia, za čnem od konca, tak 

ako si ty za čal, pán primátor. Je trestuhodné, že sa nám 

nepodarilo v minulom volebnom období získa ť tých 4 milióny 

EUR, lebo teraz sa bavíme o 170 tisícoch. 4 milióny  EUR na 

nový kamerový systém. Teraz je starý kamerový systé m, 

ktorý ideme doplni ť. Ale nový kamerový systém môže by ť za 

4 milióny EUR, a ja sa pýtam: Máme v rozpo čte peniaze na 

neho? Na nový nemáme, na 4 milióny EUR. Tak potom 

dopĺňajme ten starý, ktorý existuje.    

 

 K tomu, že mestské časti ktoré nemajú optický kábel, 

ako napríklad sú Vajnory, tak teraz budú roky čaka ť na to, 

kým sa tam donesie jeden optický kábel? Dovedenie 

optického kábla do Vajnor je 170 tisíc. To je to, čo tento 

rok schva ľujeme. Takže teraz budeme čaka ť, kým tam 

dovedieme kábel roky rokúce?  

 

 My tam máme 4 kamery, na ktoré sme si prispeli z 

vlastného rozpo čtu v minulom volebnom období 350 tisícami 

korunami. A za to, že máme šikovného starostu a šik ovných 

kolegov a dokážu to vybavi ť, za to môžeme by ť len radi, 

môžu by ť radi ob čania Vajnor. Teraz v minulom, ke ď sme 

schva ľovali rozpo čet na rok 2012, tak sme koncom roka, 

keďže som vedel, že potrebujem ešte ďalšie 3 kamery na 

chránenie ďalších objektov; čo sa chráni kamerami? Verejné 

priestory, parky, školské dvory, multifunk čné ihriská, 

veci nielen kvôli trestnej činnosti ale aj kvôli poriadku, 

ako povedal pán starosta Pekár.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

103  

 

 Vo Vajnoroch sme reálne chytili, znížili vandalizm us 

a drogy. Reálne sa to zlikvidovalo. Chytili sme človeka, 

ktorý rozbíjal detské ihrisko, musel to nahradi ť aj 

finan čne, aj odrobi ť si to. Čiže je tam reálne, bolo by 

dobré, keby bolo to, čo povedal pán Kríž, že reálne vieme 

aký bol, jak sa to povie? Oboznámenos ť alebo objasnenos ť 

trestných činov. To by bolo dobré, keby sme vedeli. 

 

 Čiže tento materiál, ktorý je pripravený, vznikal 

dlhodobo. Vznikal pod ľa mňa od decembra 2011 a v prvom 

polroku roku 2012. Prešiel pod ľa mňa odbornou korektúrou a 

je treba teraz doplni ť ten starý systém. Ke ď budú peniaze 

na nový systém, tak nový systém sa doplní. A nie je  

problém napoji ť, ke ď budú peniaze, Vajnory na Šaldovú 

ulicu a pripnú ť tam tie 4 kamery, potom v budúcnosti 7 

kamier.  

 

 Ale ja sa chcem spýta ť, ke ď budeme ma ť napojené 

všetky kamery na Gunduli čovu, nebude treba urobi ť revíziu 

Gunduli čovej? Však tam bude strašne ve ľa obrazoviek. Ke ď 

sa pripojí 36 obrazoviek z OCH a 40 obrazoviek z ND S plus 

zovšade obrazovky, však to budete musie ť urobi ť celé 

poschodie alebo rozdeli ť Bratislavu na okresy. Bude to 

chcie ť peniaze.  

 

 Takže to nie je len také jednoduché, ke ď vy si dneska 

poviete v komisii na bezpe čnos ť, že radšej odložme tieto 

peniaze na rok 2013. No, ja hovorím, využime ich ra dšej 

tieto peniaze na rok 2012, tak ako sa dohodlo. A tí  ktorí 

sú nespokojní nech pracujú v rozpo čte na rok 2012 na tom 
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čo chcú v roku 2013 urobi ť pre svoje mestské časti, a nech 

to dokážu presadi ť v rozpo čte roku 2013. Ďakujem.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi starostovi. 

 Vyvolal svojim vystúpením 4 faktické poznámky.  

 Pán poslanec Hr čka ako prvý. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som iba reagoval, že presne,  

nechcem, len hovorím, takto to vyzerá ke ď sa vyjadrí k 

tomu neodborník.  

 

 Práve to čo hovoríte, vy ste dali pravdu nám, pretože 

áno, pokia ľ sa tie systémy neprepoja, tak bude optický 

kábel do Vajnor stá ť 170 tisíc EUR. Ale ak sa tie systémy 

prepoja, tak zhodou okolností som oboznámený s celo u 

dokumentáciou OCH, NDS a mestskej polície, tak Náro dná 

dia ľni čná spolo čnos ť má po obchvate optiku. Odtia ľ je 

vypichnutá optika mestskej polície do Vajnor, čiže 

prepojením sa práve že tieto peniaze ušetria a tá o ptika 

tam bude za zlomok tejto ceny a nebude sa musie ť ťahať.  

  

 To je to čo som vám vysvet ľoval, že prepojením sa 

zvýši pokrytie.  

 

 Po ďalšie; presne ako ste znova povedali, pokia ľ 

budeme na starom analógovom systéme, tak ku každej jednej 
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kamere budeme potrebova ť jedného policajta, ktorý ju bude 

pozera ť.  

 

 Digitálne znamená, že to kontroluje po číta č. Vy 

nastavíte zóny, ktoré sú kontrolované. Ke ď sa v tej zóne 

nie čo deje, príde tam notifikácia. Čiže jeden človek 

dokáže obslúži ť 10 - 15 kamier, lebo mu chodia výcucy 

proste z toho, kde sa nie čo deje a nemusí sledova ť každú 

jednu osobitne. (gong) V tom je ten rozdiel, pre čo chceme 

tento nový systém alebo chceme nasadzova ť nový a nie 

používa ť starý, alebo rozširova ť.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ja len nadviažem na pána kolegu Mrvu. Pán starosta , 

presne ste trafili klinec po hlavi čke. Hovoríte, že 

optický kábel do Vajnor by stál 170 tisíc. A celé čo si 

myslí komisia pre ochranu verejného poriadku je prá ve o 

tom, že možno by sme mali da ť v prvom kroku celých 170 

tisíc na optiku do Vajnor. To by bolo koncep čné a 

systémové. A nie rozf ŕkať všetky peniaze na kamery, ktoré 

aj tak nebudú dobre slúži ť.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som bola zneistená komisiou trocha , 

verejného poriadku, ale pán starosta Mrva to dal, m yslím 

si, na správnu mieru. Ja by som bola nerada, keby s a tieto 

dve veci kládli do protikladu. Aj garanciou toho ma teriálu 

pre m ňa je pani ná čelní čka Zajacová, ktorá teda dlhodobo 

poznám jej zodpovedný prístup k veciam, a ke ďže ona je 

zodpovedná aj za predloženie tohto materiálu, tak t en 

materiál si myslím že treba zobra ť do úvahy, a tak jak 

hovoria starostovia, tie praktické skúseností, tie kamery 

sú potrebné. 

 

 Moja otázka znie taká, že ten systém, to systémové  

riešenie v podstate je zakódované v tom bode 3 návr hu 

uznesenia, na strane 2, z časového h ľadiska ako to vyzerá, 

hej?  

 To by ma zaujímalo, kto nám povie že z časového 

hľadiska ten návrh, ktorý tu prezentuje pán poslanec 

Hrčka, pani Farkašovská, a podobne, že z časového h ľadiska 

čo by to pre mesto znamenalo.  

 A celú tú analýzu, ako dlho by sme si na to po čkali? 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ja by som sa chcel spýta ť pána starostu, predre čníka, 

na základe čoho teda; chcel by som teda po čuť, na základe 

akých odborných materiálov vznikol návrh, ktorý tu máme na 

stole?  

 To znamená vznikli tu nejaké konkrétne miesta a na  

základe čoho, ktorý odborník povedal, že toto je to 

najlepšie riešenie?  

 

 Pretože to jediné čo komisia navrhuje je, aby sme 

zmenili, aby sme postavili zasa nie čo čo je postavené na 

hlavu, aby sme postavili na nohy. Pretože my najprv  ideme 

rieši ť, kde rozširujeme kamerový systém. A potom si 

sadneme k tomu, že čo vlastne chceme s tým kamerovým 

systémom dokáza ť, alebo kde to chceme rozširova ť. No, mne 

to pripadá úplne ako politické rozhodnutie, a mám t aký 

pocit, že kampa ň politických strán by nemali plati ť 

obyvatelia Bratislavy. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán starosta Mrva chce reagova ť na svoje poznámky; 

nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory:  

 Na pána poslanca Bendíka:  
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 Ja som nehovoril, že to je odborný návrh, ale je t o 

odborne spracovaný materiál. Návrh je od poslancov a 

samospráv. Čiže odborne spracovaný materiál. 

 

 K pánovi Hr čkovi:  

 On je nový poslanec a neviem či tú celú koncepciu ako 

mestský kamerový systém vznikal a pokra čuje pozná. Okolo 

Vajnor ide skuto čne Národná dia ľni čná spolo čnos ť a 

obchvat, ktorý je vzdialený od nášho centra asi dva  a pol 

kilometra, a ja neviem aké právne veci bránia tomu,  aby 

bolo z toho obchvatu napojené to centrum Šaldová, t o je v 

strede Vajnor na tú Národnú dia ľni čnú spolo čnos ť.  

 

 Ale nezdá sa mi dobrý návrh pani Farkašovskej, aby  

všetky peniaze, ktoré boli tento rok ur čené na kamery, 

boli investované len do Vajnor.  

  

 A nepovažujem to za normálne, lebo by som sa cítil  

veľmi zlé s oh ľadom na požiadavky, napríklad Podunajských 

Biskupíc, ktoré majú (gong) oproti tomu ich problem a-

tickému bodu tiež oprávnené požiadavky. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Černý, už vám nemôžem da ť faktickú, lebo 

už sme uzavreli kolo faktických a reakciou re čníka, ktorý 

reagoval na svoje faktické, čiže ste sa prihlásili 

neskoro.  
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 Ak dovolíte, musím vstúpi ť do tej diskusie, lebo sa 

mi zdá že sa to číme v kruhu a diskutujeme ako keby boli 

naozaj tie stanoviská komisie a návrh ktorý je pred ložený 

proti sebe. 

 

 Ja to vnímam nasledovne: 

 To, že sa podarilo do rozpo čtu návrhy pána starostu 

Mrvu a poslancov, ktorí upravili rozpo čet nášho mesta 

dosta ť 170 tisíc, je pozitívna vec, pretože nás to 

donútilo vážne diskutova ť o mestskom kamerovom systéme. 

Chápem to tak, že vä čšina tohto zastupite ľstva je zhodná v 

tom, že je potrebné rozvíja ť kamerový systém a chceli by 

sme ho rozvíja ť systémovo, na digitálnom základe pretože 

také sú moderné technológie, tak ako to nakoniec vn íma aj 

mestská polícia. 

 

 Zdá sa mi, že do tej diskusie preniklo možno viac 

politiky ako by bolo treba. A otázka bezpe čnosti ob čanov 

je asi to, na čom sa celé politické spektrum, ktoré je tu 

zastúpené, zhodne. Otázka: Ako z toho von?  

 

 Mám pre vás konkrétny návrh a myslím si, že mohla by 

to by ť cesta, ktorou by sme ten problém vyriešili. To čo 

totižto predložila komisia, naozaj vyvolalo otáznik y, že 

kam teda s peniazmi?  

 

 Ona de facto hovorí, že odložme si peniaze na budú ci 

rok a na budúci rok ich použijeme. Nevediac, že pen iaze 

ktoré si odložíme na budúci rok, už nebudú. Lebo sú  

rozpo čtové, majú sa minú ť v tomto roku. A ak sa neminú, 

skon čia kdesi v deficite. Jednoducho ich nebudeme ma ť.  
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 To je zlý návrh komisie, pretože ak sme sa zhodli že 

chceme da ť peniaze na rozvoj kamerového systému; urobme 

to. Čiže z tohto poh ľadu ja podporujem to, že sme sa po 

istých diskusiách, ktoré trvali nieko ľko týžd ňov ba 

mesiacov, dostali k tomu návrhu, že máme predstavu kam 

chceme da ť kamery.  

 

 Ja vás chcem presved či ť o tom, aby ste podporili ten 

návrh napriek tomu že možno technologicky a inak ni e je 

úplne dokonalý.  

 

 Na druhej strane sme si vedomí toho, že komisia má  

pravdu v tom, že treba systémový poh ľad na rozvoj systému, 

a to je obsiahnuté v časti 3 nášho uznesenia. To znamená v 

októbri tu budeme diskutova ť čo v Petržalke, čo tam, čo 

tam, čo ďalej vo Vajnoroch, ako to rieši ť, ako to 

nerieši ť.  

 

 A z toho návrhu komisie, ktorý tu predniesla pani 

predsední čka Farkašovská vám chcem da ť konkrétny návrh, 

ktorým by sme zmenili uznesenie v bode číslo 2.  

 

 Ja viem, že ste chceli získa ť ďalších 26 tisíc tým, 

že nezaplatíme nejaký záväzok z minulosti pre probl ém 10 

kamier, ktoré majú ís ť do konkrétnych mestských častí.  

 

 Otázka, ktorú som položil kolegom z mestskej políc ie 

je tá, že práve táto suma by sta čila na to, aby sme 

prepojili náš systém so systémom oddelenia cestného  

hospodárstva a Národnej dia ľni čnej spolo čnosti.  
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 Za 26 462, ja viem že to nebude presne táto suma, ale 

nechajme ju v tej podobe, aby sme sa tu už nehrali s 

číslami. Za tieto peniaze vieme získa ť ďalších 80 kamier, 

ktoré napojíme na našu mestskú políciu, rozšírime z áber 

toho čo sme schopní sledova ť a kontrolova ť o ďalších 80 

kamier. Čiže pribudne 10, ktoré rozhodneme dnes, aby sme 

účelne využili peniaze ur čené pre tento rok a napojíme 

ďalších 80 kamier zhruba tak ako to čítala pani 

predsední čka.  

 

 A máme pod ľa mňa zhodu v tom, čo chcela dosiahnu ť 

komisia, to je bod číslo 3 nášho uznesenia. Koncepcia, 

ktorú v októbri prerokujeme a pod ľa ktorej budeme uvažova ť 

na ďalšie roky, aby už to nebolo tomu do tej mestskej 

časti, tomu nie. Bude to nejaký ucelený preh ľad, čo by sme 

chceli robi ť vrátane technologickej a inej podpory. 

Prepojíme systémy, ktoré tu máme, a využijeme, znás obíme 

vlastne silu kamerového systému za relatívne malé p eniaze. 

A tie ostatné by sme investovali takým spôsobom ako  to 

navrhuje materiál, ktorý sme po dlhej diskusii so 

zainteresovanými pripravili a predkladáme vám ho v dobrej 

viere, že toto je rozumné použitie pe ňazí pre tento rok 

ako prvá etapa, tak ako to tu zaznelo z úst pani 

poslankyne Tvrdej. A tie ďalšie kroky už budú 

vydiskutované na širšom základe v októbri.  

 

 Zdá sa mi, že toto by mohol by ť návrh, ktorý by 

zladil všetky tie poh ľady, ktoré tu máme. Nemusí sa vám 

všetkým pá či ť, ale keby ste ho podporili pod ľa mňa by bol 

výrazným krokom vpred v budovaní kamerového systému .  
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 To ľko z mojej strany taký vstup do diskusie.  

 Dve faktické poznámky: Pán poslanec Šov čík, pán 

poslanec Kugler. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Pán primátor, ale potom vás poprosím, keby ste 

precízne naformulovali ten svoj návrh úpravy uznese nia, 

aby som vedel ako sa mám ja vysporiada ť so svojim 

pozmeňujúcim návrhom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Váš pozme ňujúci návrh hovorí, že dvojku vypusti ť.  

 A ja navrhujem nahradi ť dvojku nejakým iným. To 

znamená, rešpektujem to čo ste navrhli, pán poslanec, lebo 

viem že to má podporu zastupite ľstva.  

 A snažím sa tie peniaze, ktoré ušetríme použi ť na 

cie ľ, na ktorý upozornila komisia.  

 Dám to konkrétny text, ktorý samozrejme musí 

prednies ť poslanec, lebo ja to právo mám, môžem ho da ť 

autoremedúrou, alebo ho prednesie teda poslanecký n ávrh. 

Čiže ja vám ho ešte raz na záver sprecizujem a pre čítam.  

 Prosím, pán poslanec Kugler diskutuje.  

 

 

Ing. Ladislav  K u g l e r, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Ja som vo svojom vystúpení povedal, že vyjadril so m 

svoju nespokojnos ť s po čtom umiestnených kamier v mestskej 

časti Vraku ňa, ale poviem to ľko, že čo sa týka Pentagónu, 

tak tá jedna navrhovaná kamera, keby bola umiestnen á 

včera, tak už je neskoro. A vaše slová umož ňujú to, že aby 

táto kamera už bola umiestnená teraz v blízkej budú cnosti 

a tá koncepcia môže rieši ť ďalšie umiestnenie kamier v 

rámci našej mestskej časti.  

 

 

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 tieto slová, čo 

ste povedali.  

 Ďalší diskutujúci je pán poslanec Bendík; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Odznelo tu už strašne ve ľa, 

ale v podstate teraz čo bolo povedané naposledy, tak ma 

primälo k jednej veci.  

 My poslanci a neodborníci ideme teraz rieši ť odborné 

riešenia. A bolo to povedané, že sie ť je zastaralá, 

náhradné diely do tejto siete nemusia by ť dostupné. A ke ď 

budú dostupné tak môžu by ť drahé, čo v podstate predražuje 

celú údržbu.  

 

 Bolo tu povedané aj to, že nie čo chceme búra ť a 

ni či ť. No, my nechceme búra ť a ni či ť. My chceme postavi ť, 
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my chceme aby sa za čalo kone čne systematicky uvažova ť aj 

na magistráte a aby sa h ľadali tie systémové riešenia. 

 

 Tento návrh, ktorý tu je, tak zakladá rozvoj kamie r 

na báze analógu. Ja sa chcem spýta ť, čo bude potom, ke ď 

budeme prechádza ť na digitálny systém? Budeme kupova ť nové 

kamery? Budeme robi ť znova tú istú investíciu? 

 Taktiež niektoré kamery, ktoré sú tu navrhnuté bud ú 

iba lokálneho charakteru. To znamená nejaký človek, ktorý 

sedí na pulte centrálnej ochrany nebude vidie ť čo sa deje 

v konkrétnej mestskej časti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Všetko, pán poslanec?  

 

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

 Nie. 

 

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

            primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Taktiež napadá ma jedna paralela. Ak by, ak sa 

rozhodneme, a chcem si ís ť postavi ť, ja neviem, dom, tak 

zdá sa mi nelogické, že najprv postavím základy a p otom 

idem vypracova ť nejakú koncepciu. Nazvem to, dajme tomu 

idem rozmýš ľať nad projektom, aký dom chcem. No, toto je 

ten návrh, ktorý tu je.  
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 Jednoducho my ideme nie čo vybudova ť, minieme zbyto čne 

peniaze. Ono sa to hovorí, nehospodárne narábanie s  

majetkom mesta. Ja tento návrh považujem za nehospo dárne 

narábanie s majetkom mesta a každý poslanec by mal 

hospodárne narába ť s majetkom mesta.  

 

 Čo sa týka toho presunu pe ňazí do budúceho roku; no, 

pán primátor, skúsme nájs ť to riešenie aby tie peniaze, 

jednoducho aby tu bola politická vô ľa, tie peniaze 

schváli ť do budúceho roku. Tak tento rok môžeme zníži ť 

deficit, ale povedzme si, dohodnime sa, že 170 tisí c 

budúci rok bude ten minimálny základ na budovanie 

kamerového systému, ale až potom ke ď budeme ma ť nejakú 

koncepciu.  

 

 Znova hovorím, my ideme urobi ť nie čo. Nemáme ešte ani 

predstavu čo chceme urobi ť a jednoducho tento návrh je 

zlý.  

 A úplne na záver by som chcel poprosi ť niekoho z 

mestskej polície, ale zrejme pána Magdina, aby sa v yjadril 

hlavne k technickým parametrom, aby povedal svoje 

skúsenosti ako sa im dneska pracuje v tomto zastara lom 

systéme. A možno že nejaký návrh, ktorý by najviac 

vyhovoval mestskej polícii. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktické poznámky, pán poslanec Černý. 
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Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ:        

 Chcem na za čiatok nejakým spôsobom upozorni ť na to, 

že kamerový systém v blízkosti Pentagónu ur čite nie je 

politickým riešením. A každému, kto o tom pochybuje , 

pozývam, strávi ť jedno také pekné letné popoludnie až 

večerné, medzi tými živlami, ktoré vo ve černých hodinách 

vyliezajú von. Potom pochopíte, pre čo tá snaha naša 

investova ť do bezpe čnosti v tomto okamžiku. A teraz, 

pretože opakujem: Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva; dá va 

potom celému tomu materiálu iný rozmer.  

 

 Pán Bendík použil dos ť silné slová o tom hovori ť, že 

je to nehospodárne, alebo ak tento materiál nehospo dárne 

nakladá s prostriedkami mesta. Ja si myslím, že 

nehospodárne je to, ke ď tolerujeme, že každý krát sa tam 

devastujú lavi čky, smetné koše, vzniká tam v podstate 

ohrozenie života ob čanov a my, my sa k tomu budeme iba 

prizera ť ďalšieho polroka než vypracuje on a zrovná si to 

nejako v hlave?  

 To mi príde nekoncep čné v tomto prípade.  

 

 A za druhé, ak on nemá predstavu o tom, čo chceme 

rieši ť s kamerovým systémom. Tak ja tú predstavu mám 

celkom jasnú. 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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 Pán poslanec Hr čka má faktickú na vystúpenie pána 

Bendíka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ešte raz. Máme flotilu, mesto vlastní 10 Škodoviek  

105. Najskôr sa rozhodne, že aby nám ich neukradli,  tak do 

všetkých kúpime alarm, dáme tam tónové sklá, aby sa  

nerozbili. A potom sa spýtame, že či všetky autá 

nevymeníme, hej?  

 Toto je to, čo sa navrhuje; a dobre.  

 Pentagón vieme všetci že je problém. Tak si povedz me, 

že z 10 kamier tam tú jednu nekoncep čnú dáme. Ale necho ďme 

si hovori ť, že 170 tisíc použime nekoncep čne. A potom sa 

začneme pýta ť, že akú koncepciu zvolíme? 

 

 Pentagón, povedzme súhlasím, áno, je to ve ľký 

problém, už v čera bolo neskoro. Ale tých 10 kamier nie sú 

všetky v hodnote Pentagónu, nie sú všetky tak akútn e, tak 

dôležité, a nemáme tie peniaze.  

 A pravidelne tu vidíme,  musíme rozhodnú ť teraz, lebo 

už v čera bolo neskoro. A ke ď potom rozhodujeme zajtra, tak 

povieme: Už sme v čera minuli peniaze, dneska už na to 

nemáme. Toto je celé fungovanie mestského zastupite ľstva. 

Som tu 3 mesiace, mám tento pocit. A potom sa ne čudujem, 

že nikám to nespeje, pretože to speje takýmto štýlo m. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pani poslanky ňa Augustini č, faktická poznámka; ste vy 

v poradí. 

 

 

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

 Ja by som ukon čila túto diskusiu, lebo to čo povedal 

Janko (p. Hr čka) sme už po čuli trikrát a každý máme na to 

vlastný názor. Po ďme hlasova ť o tom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Čiže to bol návrh na ukon čenie diskusie? Myslím, že 

to sa vo faktickej nedá, či dá? Nedá. Takže bol to taký 

apel na kolegov, takto to nazvime.  

 Pán poslanec Bendík. 

 

 

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

 Ja by som chcel poveda ť, že to čo povedal kolega 

Hrčka, tak to má svoju logiku, pán poslanec Černý.  

 Tak dajme do toho Pentagónu tú kameru. 

 

 Ale mám aj druhú otázku: Ak by všetci poslanci, kt orí 

sú tu túto investíciu považovali za svoj majetok, c hcel by 

som naozaj sa spýta ť, či by každý tú investíciu urobil ke ď 

vie, že nie je dobrá?  

 Ve ď my poslanci sa máme vo svojom rozhodovaní naozaj 

drža ť toho, je to náš majetok, je to môj majetok osobný.  

Urobil by som, investoval by som zle peniaze?  

 A potom by sme takto mali hlasova ť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, mne sa pá či, vaše revolu čné nadšenie, lebo vy 

si myslíte že jedným materiálom v októbri tohto rok u 

vyriešime všetko. My môžme nakresli ť krásny svet, a potom 

príde otázka, že odkia ľ na to zoberieme?   

 

 My 4 milióny, ktoré boli v minulom volebnom období , 

nemáme. Nemáme. A lovíme tu malé peniaze na to, aby  sme 

pomohli tam, kde je najviac treba. Toto je argument ácia, 

ktorú po čujem od poslancov a ve ľmi dobre jej rozumiem. A 

neviem pre čo hovoríte, že to sú zlé peniaze, pretože možno 

tá analógová kamera na tom Pentagóne bude ešte 3 ro ky. A 3 

roky máme čaka ť kým nájdeme na to, aby tam bola digitálna 

s celou optikou? Toto sa chcem opýta ť. 

 

 Ja neviem, pre čo toto nechcete pochopi ť. Teraz je 

potreba rieši ť niektoré akútne veci, ktoré sa vytypovali z 

hľadiska politickej diskusie, že teraz ich máme možno sť 

rieši ť. Chápeme všetci, že to nie je dlhodobé riešenie, 

ale možno budeme nútení v tom provizóriu s tými 

analógovými kamerami ži ť ešte dva, tri roky. A čo s tým 

chcete urobi ť? Ak máte zázra čný recept, tento nám 

povedzte, prosím. Odkia ľ tie peniaze zoberieme?  

 

 Čiže tá diskusia opakujem je rozumná, chápem, 

koncep čná, ale pre pánajana nerozumiete, že o čom 

hovoríme? O bezpe čnosti ob čanov tohto mesta. Dobre som vás 

vyprovokoval. 

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

 Pán primátor, ja to zopakujem znova, možno že ste 

nepočúvali. Hovoríme dajme tú kameru teraz do toho 

Pentagónu, ale ďalej postupujme na základe nejakej 

koncepcie, na základe nejakej štúdie, alebo teda ko ncepcie 

rozvoja mestského kamerového systému. Lebo my dnesk a ideme 

rozvíja ť mestský kamerový systém ale nevieme ako? 

 

 A ešte by som chcel poprosi ť pána primátora, keby mi 

odpovedal na otázku, že či sa dá nájs ť riešenie ako, ako 

zachráni ť tých 170 tisíc? Aby teda tí ľudia, ktorí naozaj, 

možno že tie návrhy sú dobre, ale nie sú podopreté nejakým 

odborným možno stanoviskom.  

 To znamená, chceme ma ť tých 170 tisíc na kamery, a 

otázka je: Ako ich dosta ť do budúceho roku.       

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nedá sa to, pán poslanec. Nedá sa to. Zákon o 

rozpo čtových pravidlách to neumož ňuje. Preto som povedal, 

že by sme o ne prišli a preto som reagoval tak, ako  som 

reagoval. 

 Pán poslanec Dinuš, nech sa pá či faktická na moje 

vystúpenie.  

 

 

Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ja by som sa len na margo tých vašic h 

slov, ktoré ste povedali, chcel spýta ť: Naozaj sa tá 
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debata zvrháva na problém Pentagón? Pretože ak áno,  tak sa 

rozprávajme o tom. A ak áno, tak si položme otázku,  že či 

kamera je naozaj to, čo vyrieši problém Pentagónu? Že či 

nie sú nejaké iné spôsoby ako môžme vyrieši ť Pentagón? To 

je len moja poznámka k tomu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán starosta Mrva má faktickú poznámku. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory:  

 Je len krátko. Zase zopakujem: Na jese ň 2012 budeme 

pripravova ť rozpo čet roku 2013. Tam budeme ur čova ť 

prostriedky aj na koncepciu Mestského kamerového sy stému, 

aj na rozšírenie kamerového systému. Takže tam je p riestor 

veľmi intenzívne ovplyvni ť rozpo čet roku 2013. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcela pánovi kolegovi Dinušovi 

pripomenú ť, že Pentagón je najvä čší problém. Ur čite jedna 

kamera problém Pentagónu nevyrieši. Ale je to lepši e než 
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ni č. A čo sa týka umiestnenia tej kamery, tak ke ď to bude 

umiestnené aj pri Lídli, aj pri Jantári, tak to bud e 

sledova ť aj z Vrakunskej strany, z Hradskej, tri kamery 

budú sledova ť Pentagón. A Pentagón, teda problém Pentagónu 

by sme mohli vyrieši ť tak, keby sme tam postavili celé 

vojsko policajtov, aby zabránili tomu čo sa tam v dnešnej 

dobe deje. Tam je blízko škola, a to všetko obnáša to čo 

tam tí bezdomovci, tí drog díleri robia, všetko obn áša tá 

škola, takže tam tá kamera je už v čera neskoro.  

 

 Trváme na tom, aby tento materiál bol prijatý a po tom 

koncep čne riešený tak jak bod 3 tohto uznesenia hovorí o 

tom, ako budeme v budúcnosti. (gong) Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ve ľmi ma mrzí, ale nemôžem vám da ť 

faktickú poznámku lebo chcete reagova ť na kolegy ňu, a to 

náš rokovací poriadok zakazuje. Ona síce reagovala na vás, 

ale z úcty k pani poslankyni som ju nezastavil, leb o som 

vedel že chce poveda ť nie čo dôležité. Ale nemôžme toto 

akceptova ť.  

 Nezvykneme faktickými reagova ť jeden na druhého. 

Reagujeme na re čníka.  

 Môžte teda znovu zareagova ť na m ňa, ak chcete, na to 

máte právo.   

 Pán poslanec Dinuš, faktická poznámka. 

 Prosím, keby ste ho zapli. On stla čil gombík, teraz 

keby ste ho zapli.  

 Áno, nech sa pá či, pán poslanec, máte právo hovori ť.  
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Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ: 

 No, ja len aby sa nespochyb ňoval môj názor na 

Pentagón, pretože ja nehovorím že Pentagón nie je p roblém. 

To by som bol ve ľmi rád. Ja stále si len hovorím jednu 

vec: Z kamery tu robíme ur čitú modlu. A mám taký pocit, že 

umiestnenie kamery zabezpe čí to, že nikto nebude pácha ť 

žiadnu kriminalitu.  

 

 Naopak, ja si práve myslím, že akonáhle niekto bud e 

vedie ť, že tam tá kamera je, a je tam stále a permanentne  

24 hodín, tak sa kriminálnik ve ľmi ľahko tomu prispôsobí.  

 

 Ja si naopak myslím, že skôr pomôžu častejšie hliadky 

napríklad policajtov. Čiže preto hovorím o riešení týchto 

problémov aj z iného poh ľadu, a nielen z poh ľadu kamier. 

Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Máme ďalšieho prihláseného do diskusie, ktorým je pán 

poslanec Šov čík; nech sa pá či. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, pokia ľ si osvojíte ten návrh 

časti uznesenia v bode 2, tak ako ste avizovali, pot om 

poprosím, aby ste ten text aj pre čítali. Ke ď si ho 

osvojíte autoremedúrou a bude to vlastne sú časťou návrhu 
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uznesenia, tak potom ja s ťahujem ten svoj pozme ňujúci 

návrh, ktorý som predložil návrhovej komisii.  

 

 Chcem k celej diskusii doda ť jednu vec:  

 Ke ď máte staré auto a nemáte peniaze na nové auto, 

tak vä čšinou to riešite spôsobom tak, že zainvestujete do 

toho starého auta, aby vám ešte chví ľu jazdilo aj s tým 

vedomím, že sa samozrejme uberáte o peniaze, ktoré budete 

potrebova ť na to nové auto. Je to úplne bežný a štandardný 

spôsob, akým ľudia riešia takúto situáciu. To nie je ni č 

výnimo čné.  

 

 K predmetným peniazom:  

 Ke ď sa na decembrovom zastupite ľstve prerokoval 

rozpo čet hlavného mesta Slovenskej republiky na rok 2012,  

náš poslanecký klub v rámci dopl ňujúcich a pozme ňujúcich 

návrhov presadil a našli sme tú sumu, pretože bežný  

rozpo čet musí by ť vyvážený, našli sme tú sumu tých 177 

tisíc odkia ľ sme ich prijali a vložili sme to na túto 

prioritu. Pretože v tomto meste je ve ľmi ve ľa problémov, 

ktoré musíme rieši ť; tých pe ňazí je málo.  

  

 A ke ďže je tých pe ňazí málo, o to musíte citlivejšie 

zvažova ť čo sú vaše priority a tam tie peniaze alokova ť.  

 

 My sme povedali, našou prioritou je bezpe čnos ť v 

tomto meste. Jednou z priorít, podarilo sa nám kole gov 

presved či ť a takto sme to schválili. Toto je práca, ktorú 

môže odvies ť každý poslanec tohto mestského zastupite ľstva 

pri prerokovaní rozpo čtu.  

 Toto je vlastne len naplnenie našej požiadavky.  
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 A na záver malá poznámka: Myslím si, že Vajnory ma jú 

šikovného starostu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka má faktickú poznámku; nech sa 

páči. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja naozaj len vecne by som chcel poveda ť. Súhlasím s 

vami, keby ten kamerový systém nebol funk čný a niekto by 

povedal že 170 tisíc treba na jeho, aby sa, aby bol  

funk čný, tak som ticho sedím, ni č nepoviem. Ale my nejdeme 

opravova ť nefunk čnú vec. 

 

 Ešte raz: Stavím sa o mesa čný svoj plat, že ak budete 

mať Škodovku 136 alebo Škodu-Favorit a niekto vám povi e, 

že pri ceste chce, aby ste mali autorádio, tak ju d o nej 

nekúpite. Proste ju tam nekúpite logicky. Opravíte,  ke ď sa 

vám poškodí, urobíte si STK, urobíte všetko, prezuj ete si 

pneumatiky aby ste na nej mohli jazdi ť, to nikto 

nespochyb ňuje, ale nekúpite autorádio, nekúpite tam 

klimatizáciu, nekúpite alarm. To je to, čo vám chcem 

poveda ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

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

 Úplne krátko: Pán poslanec Šov čík, my ideme 

rozširova ť zastaralý systém a v zapätí, ako nalejeme do 

toho peniaze tak ideme rozmýš ľať, že ako ho obnovíme.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Diskutuje pán poslanec Gašpierik. Nech sa pá či, pán 

poslanec. 

 

 

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 

 To je prosím návrh, o ktorom sa hlasuje hne ď, lebo to 

je procedurálny návrh. Čiže prosím, keby ste sa 

prezentovali a hlasovali.  

 Znamená to, že ešte prihlásení re čníci môžu 

prehovori ť, ale už ďalší sa prihlási ť do diskusie nebudú 

môcť pokia ľ ten návrh prejde. Pokia ľ neprejde, pokra čujeme 

v diskusii, tak ako ste tu po čuli.  

 

 Avizujem ešte pred hlasovaním že chcem po pánovi 

Pilinskom prednies ť ten návrh, ktorý som avizoval v 

diskusii, len formálne ho pre čítam. Ni č viacej v diskusii, 
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len pán Pilinský a ja, pokia ľ prejde návrh pána poslanca 

Gašpierika. 

 Hlasujeme o ukon čení diskusie.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, štyria proti, traja sa zdržali.  

 Konštatujem, že tento návrh bol prijatý.     

 Ako ďalší prihlásený bol pán poslanec Pilinský, ktorý 

má slovo. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ve ľa z toho čo som chcel poveda ť vo svojom 

príspevku odznelo z úst pána primátora aj z úst pre dsedu 

klubu SDKÚ, MOST HÍD. Takže ja len som presved čený o tom, 

že týchto 170 tisíc bude dobré vynaložených, budú d obre 

vynaložené financie, nako ľko ako nám povedal aj pán 

starosta z Vajnor, inštalovaním kamier sa znížili n áklady 

na opravu proti vandalizmu, proti poškodzovaniu, aj  

obecného majetku, aj teda mestského majetku.  

  

 Takže ja si myslím, že je na čase, aby sme kone čne po 

dvoch rokoch, čo tuná sedíme nie čo urobili a nie tuná 

hodinu rozprávame o 10 kamerách. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 
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 Ak dovolíte, pre čítam bod číslo 2 uznesenia, ktorý 

autoremedúrou chcem nahradi ť namiesto úhrady tej optickej 

siete pre Dopravný podnik, ktorý pán poslanec navrh ol 

vypusti ť. Ja to akceptujem.  

 

 Navrhujem nasledovný text:   

 Mestské zastupite ľstvo schva ľuje použitie sumy 

26.462,27 Eur na prepojenie mestského kamerového sy stému s 

optickou sie ťou kamerového systému televízneho doh ľadu 

križovatiek, oddelenia cestného hospodárstva magist rátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s 

kamerovým systémom Národnej dia ľni čnej spolo čnosti. 

 Toto je môj návrh, ktorý dám návrhovej komisii. 

 

 Rieši to tú požiadavku komisie, ktorá hovorila, že  

treba prepoji ť tie systémy a rozšíri ť vlastne možnos ť 

dohľadu z našej strany cez optické kamerové systémy, kt oré 

už tuná v meste existujú. To je z tých istých pe ňazí, zo 

170 tisíc ide 143 na kamery, tak je to navrhnuté v 

uznesení. Tak je to v uznesení. 

 A tento návrh navrhujem, aby sme tam dali a 

dosiahneme to, že vlastne prepojíme tie systémy spo lo čne a 

budeme mať vyriešené rozšírenie systému za relatívne 

menšie peniaze. Ve ľký, dovolím si poveda ť skok z h ľadiska 

počtu kamier.  

 Na moje vystúpenie troma faktickými poznámkami 

reagujú poslanci; pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ja len malá úprava, že tých centov nie je 27 ale 6 7. 
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 A potom, že ste to prijali autoremedúrou, pán 

primátor, ja s ťahujem pre návrhovú komisiu svoj 

pozmeňujúci návrh. 

 

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: 

 Ja by som chcel požiada ť, aby sa o každom návrhu 

hlasovalo osobitne, alebo o každom bode. 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Dobre. To znamená, každý bod uznesenia bude hlasov aný 

samostatne; jedna, dva a tri.  

 Pani poslanky ňa Farkašovská.  

 

 

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

 Ja takisto vzh ľadom na to, že nie je možné prenies ť 

peniaze na kamerový systém do budúceho roku musím n ávrh 

uznesenia, ktorý som predložila za komisiu, stiahnu ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte pán poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja že či sa ešte vyjadrí predkladate ľ, lebo tu bol 

oslovený. Neviem ako je to s pravidlami, ke ďže boli 

oslovení aby sa k celému návrhu vyjadrili. A ke ďže bola 

ukon čená diskusia, či k tomu im bude daná príležitos ť, 

alebo nie; len to som chcel vedie ť? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ď skon čí diskusia, tak sa vyjadrí predkladate ľ, a 

to som ja.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Ja viem, ja vám rozumiem.  

 Pán poslanec Kolek má faktickú. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som len poprosil da ť do 

súladu to čo ste povedali ako v tom prvom svojom prednese 

pozmeňovacieho návrhu, kedy ste hovorili, že je 

prediskutovaná suma 26 tisíc plus tie drobné. A ter az tu 

padol návrh že dovýši ť teda túto sumu do tých 170. Čiže 

zostáva to na 26?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Samozrejme. 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ja som len nahradil to čo sa chcelo da ť 

na ten Dopravný podnik; som nahradil na cie ľ, ktorý 

predniesla komisia, ktorý sa mi zdá racionálny. Čiže je to 

len 26 tisíc, všetkých 143 tisíc tak ako je uznesen ie bod 

1. ide na kamery tak, ako sú pripravené v materiáli .  

 

 Prosím, uzatváram diskusiu, pretože také bolo vaše  

rozhodnutie, že už v nej nebudeme pokra čova ť.  

 A dávam možnos ť na vyjadrenie predkladate ľa. 

 

 Ja si myslím, že tie zásadné veci sme si vysvetlil i, 

tie zásadné veci sme si vysvetlili v diskusii. Ja s om s 

pani ná čelní čkou konzultoval aj ten pozme ňujúci návrh, aj 

pozíciu k tomu že tu zaznelo viacero otázok, na kto ré sa 

pokúsime odpoveda ť v tom októbrovom materiáli. Ten bude 

skuto čne pripravený vecne, odborne, bude predmetom 

diskusie so starostami, aby sme sem prišli s pripra veným 

materiálom, ktorý bude vyjadrova ť o čakávania mestských 

častí a celého mesta od rozvoja kamerového systému. A bude 

spracovaný aj na tej odbornej úrovni, ktorú požadov ali 

poslanci komisie verejného poriadku. 

 

 Myslím si, že teraz hovori ť detailne o tom, že ko ľko 

trestných činov sme odhalili pomocou kamier, my vám každý  

mesiac dávame preh ľad čo urobila mestská polícia, ko ľko sa 

identifikovalo priestupkov, ko ľko sme odstúpili veci pre 

činnos ť štátnej polície, čiže z toho si môžte urobi ť obraz 

o efektívnosti kamerového systému v jeho sú časnej podobe.  
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 Myslím si, že toto na záver našej diskusie sta čí, 

pretože všetko podstatné v nej zaznelo.  

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 Návrhová komisia, prosím.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Ešte raz, predkladate ľ som ja, pane. 

 Ak dovolíte, tak toto právo som využil po dohode s  

pani ná čelní čkou. Vy môžte ma ť na to iný názor, ale v 

tejto chvíli je uzavreté. 

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Takže ke ďže návrh pána poslanca Šov číka bol 

stiahnutý, takisto návrh pani predsední čky komisie 

Farkašovskej bol stiahnutý, budeme hlasova ť o návrhu 

uznesenia v znení, ktoré vám bolo predložené ráno, lebo sú 

tu dve. Jedno je v materiáloch a jedno bolo predkla dané 

ráno. Čiže ideme pod ľa toho k bodu 5 ráno, pri čom budeme 

hlasova ť o bode 1, 2, 3 samostatne. 

 Takže hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené v bode 1 predkladate ľa.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani predsední čka, aby nevznikol problém; 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ:     
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 Mám ho celé číta ť? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pre čítajte tú jedni čku, aby všetci mali pocit, že 

počuli to čo treba. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Tak ja pre čítam potom celé. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jedni čku pre čítajte, lebo ideme o nej hlasova ť.  

 Návrh pod bodom 1.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 A ešte predtým máme ale schva ľuje použitie 

schválených finan čných prostriedkov v rozpo čte. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 No, ve ď to predvetie môžte, samozrejme. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 To nebolo sú časťou.  
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 Takže mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje použitie schválených finan čných prostriedkov v 

rozpo čte Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy - 

program č. 3, podprogram 3.1., prvok 3.1.3 Rozvoj 

kamerového systému na rok 2012 vo výške 170 000,- E ur. 

  

 1. Rozšírenie Mestského kamerového systému hlavnéh o 

mesta SR Bratislavy na rok 2012 v rozsahu rozmiestn enia 

kamier do výšky 143 537,- Eur. 

Mestská časť Ružinov: 

   1. Radni čné námestie 

 2. Pálkovi čova 

     3. Záhradnícka - Svätoplukova 

 4. Billa - Bajkalská 

 

Mestská časť Podunajské Biskupice 

 1. Bieloruská - Jantár 

     2. Vrakunská - Lídl 

 

Mestská časť Vraku ňa 

 1. Hradská - Pentagón 

 

Mestská časť Vajnory 

 1. Oslobodite ľská ZŠ Jána Pavla II. 

 2. Oslobodite ľská ZŠ Kataríny Brúderovej 

 3. Ro ľnícka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, o tomto ideme hlasova ť. 

 Prezentujte sa a hlasujeme o prvej časti uznesenia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, traja proti, štyria sa zdržali, jeden 

poslanec nehlasoval.  

 Konštatujem, že prvú časť uznesenia sme schválili. 

 Prosím druhú časť. 

 

 

Predsední čka volebnej komisie 

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

 Bod č. 2 uznesenia:  

 Použitie sumy 26 462,67 Eur na prepojenie Mestskéh o 

kamerového systému s optickou sie ťou kamerového systému 

televízneho poh ľadu križovatiek, oddelenia cestného 

hospodárstva magistrátu hlavného mesta SR Bratislav y a s 

kamerovým systémom Národnej dia ľni čnej spolo čnosti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Ďakujem.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia. Je to bod číslo 2 nahradený autoremedúrou. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme aj druhú časť uznesenia. 

 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:   

 Bod číslo 3: Spracovanie materiálu "Koncepcia rozvoja 

Mestského kamerového systému hlavného mesta SR Brat islavy 

na roky 2013 - 2015" a predloženie na rokovanie Mes tského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci 

október 2012. 

 

 

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 tretej 

časti nášho uznesenia. Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, štyria poslanci hlasovali proti, 

dvaja sa hlasovania zdržali.  

 To znamená prijali sme aj túto časť uznesenia a tým 

sme prijali celé uznesenie. 

 Ešte má návrhová komisia poznámku.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ešte pani poslanky ňa Tvrdá upozornila návrhovú 

komisiu, že v bode 1. som nepre čítala centy v sume, inak 

by to nesedelo, ale ja ich tam v materiáli tie cent íky 

nemám. Čiže v tom bode jedna je to 143 537,33 Eur. A tie 

som nepre čítala, tých tridsa ťtri centov.  
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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. To je pre záznam ve ľmi dôležité, 

pretože v tom pôvodnom návrhu budú, jedna takáto su ma 

bola, čiže sme sa vrátili k tej sume, ktorá bola pôvodne a  

ktorá sa nám zle prepísala do tej novej časti uznesenia. 

 Ešte člen návrhovej komisie, pán poslanec Osuský.  

 Pán poslanec Osuský má slovo; prosím, keby ste si ho 

zapli, pretože potrebujeme si vypo čuť stanovisko člena 

návrhovej komisie; už je to tam. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Len si dovolím upozorni ť na to kvôli 

záznamu aj historickej úcte k pánu prof. Palkovi čovi z 

katedry jazykov slovanských, že by sme mu nemali da ť pálku 

tak že opravíme vo vlastnej újme Pálkovi čova na 

"Palkovi čovu" v uznesení.   

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže s krátkym "a".  

 

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

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som tak rozumel pani poslanky ňu Ondrišovú, ale 

možno som zle po čúval. Ona to dobre pre čítala. V uznesení 
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je to zlé, čiže to opravíme na Palkovi čovu, aby pán 

profesor mohol pokojne odpo číta ť.  

 

 Prosím, tým sme uzatvorili rokovanie o Mestskom 

kamerovom systéme pod bodom číslo 5. 

 Vzh ľadom na to, že je 11,42 h navrhujem krátku 

prestávku. 

 Budeme pokra čova ť presne o dvanástej hodine. 

 O dvanástej hodine pokra čujeme v našom rokovaní bodom 

6. 

 (Prestávka od 11,42 h do 12,00 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, volám vás  

spä ť do rokovacej sály, aby sme mohli za čať naše 

rokovanie.  

 Vidím v sále 23 prítomných poslancov, takže otvára m 

rokovanie o bode číslo 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení názvov 

novovzniknutých ulíc a námestí a o zmene názvov ulí c v 

mestských častiach Bratislava- Čunovo, Bratislava-Dúbravka, 

Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratisla va-

Petržalka, Bratislava-Ra ča, Bratislava-Rusovce, Bratisla-

va-Vajnory a Bratislava-Záhorská Bystrica .  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Materiál čakal dlho, pretože boli vo ľby, kedy sa 

nemohli meni ť názvy ulíc. Potom bola požiadavka aj z našej 

strany, aby sme spracovali tento materiál a predlož ili ho 

v tej podobe, v akej ho prijali miestne zastupite ľstvá 

mestských častí.  

 Predkladáme vám tento materiál na schválenie a 

otváram k nemu teraz diskusiu. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská sa hlási. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené kolegyne a 

vážení kolegovia, z poverenia uznesením číslo 104 

miestneho zastupite ľstva Mestskej časti Bratislava-

Petržalka, kde som tiež poslanky ňou, predložím pozme ňovací 

návrh uznesenia v bode číslo 7 písm. b) v lokalite Južné 

mesto zóna C, kde by som ako piaty podbod Popperovo  

námestie navrhla zmenu tohto názvu na "Belasé námes tie".

 Vysvetlím: Poverenie mám, ako som už povedala pria mo 

uznesením petržalského mestského zastupite ľstva číslo 104.  

 

 My sme síce v Petržalke 27. 9. minulého roku prija li 

aj názov Popperovo námestie, ale práve s tým tam bo l 

problém, ktorý sme akútne nevedeli vyrieši ť na 

zastupite ľstve, preto vzniklo poverenie mojej osoby pre 

prípad prerokovávania v mestskom zastupite ľstve, pretože 

okolo osoby ve ľkostatkára Poppera boli nejaké nejasností, 

ktoré som ja dostala za úlohu preveri ť, aj som ich 
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preverila. Komunikovala som priamo so Židovskou 

náboženskou obcou, lebo to bol židovský ve ľkostatkár. A z 

ich strany mi bolo povedané, že to nie je typ, ktor ý by si 

zaslúžil priamo námestie v Bratislave.  

 

 Takže kvôli tomu po porade s názvoslovnou komisiou  v 

Petržalke sme sa zhodli na tom, že namiesto Poppero vho 

námestia navrhneme pomenovanie "Belasé námestie", k eďže aj 

všetky ostatné ulice okolo, ako si môžete v materiá li na 

strane 8 pod bodom 7b všimnú ť, sú farby pod ľa toho aké na 

daných uliciach budú domy. Ďakujem. 

 Návrh uznesenia odovzdávam písomne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani poslankyni. 

 Slovo má pán poslanec Osuský.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Dovolím si na úvod zareagova ť, že m ňa 

ako bývalého kme ňového Slovanistu teší, že budeme ma ť 

"Belasé námestie", pretože je všeobecne známe, že b elasí 

sú lepší. Ale aj to už sa niekedy, žia ľbohu, zmenilo a 

omrvilo. Iná vec je, že tam bude aj Azúrová, aj Bel asé, 

ale prosím, ešte existuje mnoho iných odtie ňov, mohlo by 

byť ultramalinové. 

 

 Mám ale k tomu jeden ve ľmi pozitívny komentár iný v 

Petržalke.  
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 Ve ľmi ma teší, že sa do čkal zaslúženého ocenenia 

človek, ktorý prežil celý život v Starom Meste v bud ove 

terajšieho Britského ve ľvyslanectva na Pánskej, vtedy na 

Nálepkovej, Laco Šefc. Laco Šefc je živý pamätník 

Bratislavy. A bol to môj dlhoro čný priate ľ.  

 A teší ma, že si na ňho spomenula Petržalka; zrejme sa 

stal jej obyvate ľom potom ako bol vys ťahovaný z 

Nálepkovej.  

 Ale chcem tým sa pokloni ť nápadu nazva ť ulicu po 

Bratislav čanovi, ktorý tým nenápadným zberate ľským 

spôsobom dokumentoval čo sa navždy v histórii strácalo. 

Len v ďaka nemu viem svoje o "batnhojzloch" na Búdkovej 

ceste a o mnohých iných veciach, o ktorých sme sa m y dlhé 

hodiny rozprávali.       

 

 Ešte raz ďakujem mestskej časti Petržalka za to, že 

si uctila Ladislava Šefca. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani riadite ľka magistrátu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Žia ľ, tento návrh nemôžme 

teraz v tejto chvíli akceptova ť, iba vypusti ť, a potom do 

nového VZN prija ť túto novonavrhovanú zmenu vzh ľadom k 

tomu, že to musí prejs ť pripomienkovým konaním. Takže. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Farkašovská chce zareagova ť. 

 

 

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

 Súhlasím. Dokonca názvoslovná komisia v Petržalke 

súhlasí s tým, ke ďže je to ve ľmi malý kúsok námestia, aby 

to námestie v podstate ani nebolo pomenované, nebud e sa to 

týka ť ľudí tam bývajúcich nutne, pretože sa to dá vyrieši ť 

iným spôsobom.  

 Takže aj vypustenie je riešením. To znamená, že 

nebudem dáva ť pozme ňovací návrh uznesenia alebo; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Musíš dáva ť pozme ňovací návrh na vypustenie. 

 

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

 Na vypustenie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To vypustenie je v poriadku, ale nemôžme tam meni ť, 

pretože k tomu sa musia vyjadri ť aj obyvatelia. Je na to 

procedúra, aby sme ju dodržali, nie je možné postup ova ť 

tak ako ste to navrhla.  

 Poslanky ňa Černá má faktickú poznámku. 
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RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len spýta ť, či hovoríte 

s ľuďmi, ktorí bývajú a majú trvalú adresu na týchto 

miestach, pretože úprimne povedané nenadchlo by ma,  keby 

som musela všetky svoje doklady alebo firemné papie re, 

proste všetky papiere komplet meni ť. To by ma fakt 

nenadchlo.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ke ďže sa jedná o nové a novovytvorené ulice a 

námestia, myslím, že tento problém tam nie je, pret ože 

nepristupujeme k premenovaniu žiadnej z existujúcic h, ani 

ulíc, ani námestí.  

 Ke ďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 

 Myslím, že sme si vysvetlili s pani poslanky ňou ten 

postup, takže prosím, aby ho teraz realizovala návr hová 

komisia, aby sme neurobili nejakú chybu.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Takže pod ľa návrhu pani poslankyne Farkašovskej sa 

navrhuje vo VZN vypusti ť ulica pod číslom 7 bod 5 

Popperovo námestie, vypusti ť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže 7b, bod 5 Popperovo námestie, vypusti ť.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu.  

 A dorieši sa to následným konaním v zmysle zákona 

tak, ako to avizovala pani poslanky ňa a mestská časť 

Bratislava - Petržalka.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali tento návrh.  

 Pani predsední čka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predkladate ľom predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hlasujeme o všeobecnom záväznom nariadení o 

premenovaní a pomenovaní ulíc. Potrebujeme tri päti ny 

prítomných poslancov.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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 To sú ve ľmi čitate ľné tri pätiny aj zo všetkých 

poslancov.  

 Čiže sme prijali všeobecne záväzné nariadenie. 

 A môžme pristúpi ť k bodu číslo 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 397/2011 časť C bod 2  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Informácia sa týka materiálu vo vz ťahu k použitiu 

finan čných prostriedkov a dotácie, ktorú dávame ako mesto  

na činnos ť Bratislavskej televízie.  

 Pán poslanec Za ťovi č vtedy navrhol a mestské 

zastupite ľstvo prijalo uznesenie, aby sme rozdelili tú 

dotáciu a urobili sú ťaž na dodávanie programu, za ktorý by 

mesto platilo. A mal takisto predstavu, že by sa to  malo 

týka ť aj tla čeného periodika, ktoré by mesto svojim 

dota čným systémom podporovalo. A na bolo vlastne ur čené to 

uznesenie. 

 

 My sme to ve ľmi vážne zobrali. Zvolali sme poslancov 

zo všetkých poslaneckých klubov. Diskutovali sme o tom, či 

je možné v tejto podobe to uznesenie naplni ť. A to čo vám 

predkladáme, je výsledok práce zhody práce komisie,  ktorá 

na to bola ustanovená, kde navrhujeme v tej pôvodne j 

podobe to uznesenie zruši ť.  
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 Vymenova ť mediálnu radu, na ktorej sme sa dohodli, že 

ju ustanovíme v protikorup čnom minime, ktorá by sa mala 

stara ť o to, akým spôsobom je zabezpe čená objektívna 

informovanos ť v médiách, ktoré podporujeme. V tejto chvíli 

je to Bratislavská televízia. 

 

 Navrhuje sa vymenova ť hovorcu mesta, za kontaktnú 

osobu vo vz ťahu k TV Bratislava. Ale sú časne sa navrhuje, 

aby sa urobili ďalšie kroky, a to je vykonanie prieskumu 

mediálneho trhu v  Bratislave a analyzova ť právnu možnos ť 

dotovania, vysielania televízie a vydávania novín o krem 

inzercie, aby sme potom mohli sa vráti ť k tomu uzneseniu, 

ktoré  chcel dosiahnu ť pán poslanec Za ťovi č. Ale tá 

diskusia, ktorú teraz požadujeme, mu nepredchádzala .  

 

 Sú časne sa žiada, aby mediálna rada predložila 

koncepciu mediálnej politiky hlavného mesta na najb ližších 

10 rokov. Malo by to by ť urobené na septembrové 

zastupite ľstvo. Čiže ak dnes vymenujeme mediálnu radu, 

mala by sa pusti ť do práce a pripravi ť pre nás podklad, 

aké je rozmýš ľanie mesta o mediálnej politike mesta na 5 

rokov, s výh ľadom na 10 rokov.  

 

 Toto je vlastne konštrukcia, ku ktorej sa dospelo po 

spolo čnej zhode. A predkladáme vám ju v podobe materiálu,  

ktorý mení ten pôvodný návrh uznesenia ktorý bol pr ijatý a 

snaží sa mu da ť inú líniu rozmýš ľania. 

 To ľko z mojej strany na úvod.  

 Slovo má pani Dyttertová, ktorá za čína diskusiu 

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

 Áno, musím za čať faktickou poznámkou. Ospravedl ňujem 

sa, ja tento materiál vidím prvýkrát. Bola som dlhš iu dobu 

odcestovaná, vrátila som sa len predv čerom v noci. A teraz 

vidím svoje meno ako predsední čky; nikto sa ma na to 

neopýtal, ni č o tom skrátka sme nediskutovali v tomto 

zmysle. Tak ja by som potrebovala na to čas a nerada by 

som teda bola predsední čkou tejto komisie.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Slovo má pani námestní čka Kimerlingová, ktorá má 

šancu vás nahradi ť, tak si myslím že. Ale nehovorím to 

preto, že sa preto prihlásila. Ur čite chce hovori ť k 

materiálu. 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:  

 Áno, ja by som sa vzh ľadom na sú časnú situáciu v 

poslaneckých kluboch iba chcela spýta ť, že pán poslanec 

Havrilla, ktorý prešiel do klubu SMERU, či reprezentuje v 

tejto mediálnej rade seba ako odborníka pracujúceho  v 

médiách alebo poslanecký klub? Takže to by som potr ebovala 

vysvetli 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. Vysvetlíme.  

 Pán poslanec Greksa sa hlási. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Vlastne chcel som hovori ť o tom 

istom čo hovorila pani námestní čka, ke ďže vzniklo to, že 

vlastne v tomto momente má v mediálnej rade zástupc ov klub 

SMERu dvoch. Ale myslím, že v čera sme sa o tom bavili u 

vás, pán primátor.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno.   

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 A hovoril pán predseda Drozd, že to nejako vyrieši a. 

Tak neviem, či sa to riešilo alebo neriešilo?  

 Ktorý jeden z nich aby či odstúpi alebo neodstúpi z 

toho? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 No, situácia je taká, že naozaj bolo v čera na to 

upozornené. Ja tu nevidím predsedu klubu strany SME R - 

Sociálna demokracia, čiže neviem sa ho teraz pýta ť, že ako 

by to oni chceli rieši ť?  

 Ale malo to by ť tak, že v tej rade bude zastúpený 

každý klub jedným zástupcom.  

 Malo by to by ť férové a spravodlivé.  
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 Čiže je len teraz na posúdení, či vypustíme pána 

poslanca Havrillu alebo pani Farkašovskú. Malo by t o by ť 

po nejakej vzájomnej vašej dohode. Normálne takéto veci 

riešia predsedovia klubov. A mali by sme to dorieši ť 

teraz, aby sme mohli uzavrie ť bod číslo 7.  

 

 Vidím, že pán poslanec je galantný a vyzýva pani 

poslanky ňu, aby ona zostala; tak som to porozumel to vaše 

gesto. Čiže pán poslanec Havrilla avizuje, že by bol 

vyškrtnutý z toho zoznamu členov mediálnej rady a zostala 

by tam pani poslanky ňa Farkašovská a zodpovedalo by to 

tomu princípu, na ktorom sa všetci dohodli. Ďakujem ve ľmi 

pekne, pán poslanec, za ten ve ľkorysý prístup, že to tu 

nemusíme rieši ť nejako hlasovaním alebo podobne. Ur čite 

budete prítomní pri tej diskusii o tom, akým spôsob om 

nastavi ť koncepciu, pretože máte v tejto oblasti 

skúseností ako mnohí ďalší poslanci, ktorí sa k tomu 

ur čite vyjadria.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 V tejto situácii si myslím, že by som mohla osta ť ako 

člen, že by sme mohli členovia spomedzi seba si pri prvom 

sedení zvoli ť predsedu.  

 To by som navrhovala ako riešenie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Myslím, že to je tiež férový návrh na úpravu toho 

zloženia. To znamená, že schváli zastupite ľstvo iba členov 

mediálnej rady a oni si zvolia predsedu zo svojich radov. 

Jed to úplne akceptovate ľné.  

 

 Čiže autoremedúrou upravujem ten návrh pána poslanca  

Havrillu, vypustíme zo zoznamu členov a slová predsední čka 

za menom pani Dyttertovej budú tiež vypustené. A zo stane  

len zoznam členov mediálnej rady, a tie uznesenia v tom 

znení ako sú navrhované.  

 

 Ke ďže sa už nikto nehlási, ďakujem za tú krátku 

diskusiu. 

 A dávam slovo návrhovej komisii, aby sme uzatvoril i 

rokovanie o tomto bode.   

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

je písomne predložené s úpravami, ktoré predniesol pán 

primátor v rámci autoremedúry.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval.  
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

7. 

 Bod číslo 8. 

 

 

 

BOD 8:  

Správa o výsledkoch práce komisie na zefektívnenie výberu 

dane z nehnute ľností  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja len rýchlo nazriem, že kto je predkladate ľom tohto 

materiálu? Pani riadite ľka magistrátu. 

 Takže, pani riadite ľka, prosím, uve ďte materiál. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Uvedený materiál predkladáme v 

súvislosti s uznesením aprílového mestského zastupi te ľ-

stva. Komisia sa do dnešného d ňa zišla 5-krát. Posledné 

stretnutie sa udialo bezprostredne po zasadnutí mes tskej 

rady.  

 Predložený materiál neobsahuje ešte tie 

najaktuálnejšie informácie, pretože z časového h ľadiska 

sme ich tam, sa nám ich tam nepodarilo zapracova ť.  

 

 Pod ľa jednotlivých bodov uznesenia z mestského 

zastupite ľstva k bodu č. 1 zostali v podstate dve otvorené 

úlohy k dnešnému d ňu, a to je zabezpe či ť pasívny prístup 
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mestských častí k databáze nehnute ľností vzh ľadom k tomu, 

že máme tam ur čité legislatívne riziká najmä čo sa týka v 

podstate porušovania možného da ňového tajomstva alebo 

obchodného tajomstva. Na komisii sme sa dohodli, že  

oslovíme Ministerstvo financií Slovenskej republiky  a 

budeme s nimi konzultova ť daný problém, aby sa to 

vyriešilo nejakými legislatívnymi úpravami. 

 

 Komunikácia s Ministerstvom financií zatia ľ 

neoficiálna prebehla, kolegovia sú si ochotní nájs ť pre 

nás čas niekedy v mesiaci jún. Čiže bezprostredne ako 

budeme mať už nejaké riešenie, tak následne by sme ho 

potom na komisii prediskutovali a predložili. 

 

 Ďalším otvoreným problém zostalo prepojenie evidenci e 

katastra nehnute ľností za ú čelom informovanosti správcu 

dane o vzniku alebo zániku da ňovej povinnosti k dani z 

nehnute ľností. Prebehli rokovania s Výskumným ústavom 

geografickým a kartografickým, ktorý vyvinul metódu  

aktualizácie centrálneho katastra nehnute ľností. V 

súčasnosti máme na stole už prvotný návrh zmluvy o 

spolupráci, ktorý sa ešte pripomienkuje. A akonáhle  teda 

budeme ho ma ť v nejakej finálnej verzii, budú s ním 

spokojné obidve strany, tak bude podpísaný. 

 

 K ďalšiemu bodu; bola to informácia o príprave 

všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a 

miestnom poplatku. Ako iste dobre viete, toto všeob ecne 

záväzné nariadenie bolo už pripravené a mal teda za čať 

legislatívny proces v súvislosti s jeho prijatím. A však 

boli avizované ur čité zmeny čo sa týka vlastne miestnych 
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daní a poplatkov za komunálne odpady, takže tento 

legislatívny proces bol stopnutý.  

 

 Avšak po zasadnutí komisie sme pristúpili a tento 

proces teda je spustený a VZN bude predložené do me stského 

zastupite ľstva.  

 

 Ďalej tam je informácia oh ľadne miezd vynaložených na 

pracovníkov dane z nehnute ľností, po čet pracovníkov ktorí 

sú zadelení na jednotlivé mestské časti a katastrálne 

územia. A informácia ktorá sa týka softvéru, v ktor om je  

vedená evidencia o všetkých da ňových subjektoch ako 

fyzických osôb tak aj právnických osôb. Tá je u nás  vedená 

v softvéri LCS Noris.  

 To ľko úvodné slovo. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani riadite ľke za uvedenie materiálu. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvá hlási pani  

prvá námestníka primátora; 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:   

 Kolegyne, kolegovia, bola som pánom primátorom 

poverená, aby som tú komisiu zvolávala ja, pretože pán 

primátor nemal dos ť času na to a teda viazla trošku 

činnos ť komisie. Dohodli sme sa, že budeme sa stretáva ť 

každý mesiac po mestskej rade. Čiže vždy ten štvrtok po 
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obede. A ke ďže došlo k nejakým personálnym zmenám na 

magistráte, konkrétne pán vedúci finan čného oddelenia 

Vaďura odišiel, tak ja som poverila pána Ing. Michali čku, 

aby on vlastne zorganizoval všetky práce okolo tejt o 

komisie. Takže k takýmto malým personálnym zmenám t am 

prišlo. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán starosta Mrva sa hlási; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

 Pán primátor, páni poslanci, ja som člen tej komisie 

a snažím sa poctivo na tú komisiu chodi ť. Sledujem jej 

činnos ť. A vlastne pani riadite ľka, chcel som sa ve ľa vecí 

popýta ť a ste mi odpovedali, lebo tá správa skuto čne nie 

je aktuálna. A pred dvoma týžd ňami sme mali zasadnutie 

mestskej rady, po ktorom sme mali zasadanie komisie , ktorú 

viedla pani Kimerlingová. Zú častnili sme sa len traja. A 

to tam vlastne nie je, a to sa poslanci nemohli do číta ť. A 

vy ste to povedali v úvodnej re či.  

 Takže ja som chcel vám vyslovi ť úplnos ť a 

nespokojnos ť s tým, ale sná ď poslanci dávali pozor.  

 

 No, a k obsahu vlastne. Ja som strašne nespokojný,  a 

to som tam aj povedal, že vy tam v tej prvej úlohe,  ktorú 

máme, a to je úloha ktorá je dobrá pre mesto, že by  sa 
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mestské časti spolu podie ľali pri vlastne výrube a 

kontrole, a mohli by pomáha ť mestu robi ť kontroly. 

Napríklad, či teda byty sú využívané ako byty a neby ťáky. 

Vy tam odpovedáte, teda vaši pracovníci, že sa tam bijú 

zákony 563 o miestnych daniach. Teda myslím da ňový a s tým 

o miestnych daniach 548.  

 

 Ale ja mám za to, a my sme sedeli aj ako starostov ia, 

a potom aj taká miniskupina koali čná, že máme za to, že by 

sa dalo táto dobrá, teda tento dobrý zámer, aby mes tské 

časti pomáhali mestu. My nechceme mestu zobra ť tie dane z 

nehnute ľností, ale aby sme mohli pomáha ť kontrolova ť mestu 

ten výrub a výber urobi ť. 

 

 Čiže my si myslíme, že viete vy na meste urobi ť tak 

ten štatút, aby sa nenarušilo da ňové tajomstvo a nenarušil 

zákon o ochrane osobných údajov s tým, že to vymysl íte 

dajme tomu cez identifikátor. V týchto d ňoch dostávame 

všetky da ňové výmery, tuná aj páni poslanci, a tam máte 

meno, adresu, osobné údaje, ale má každý identifiká tor.  

 

 Čiže cez ten identifikátor pod ľa mňa by sa to už sa 

aj dalo. A z tohto dôvodu som aj pripravil taký náv rh 

uznesenia. Ja nemám právo podáva ť návrh uznesenia, ale má 

ho právo podáva ť nejaký poslanec, tak sná ď si to niekto z 

poslancov SDKÚ osvojí. 

 

 Ja to uznesenie prednesiem. 

 Návrh uznesenia: Mestské zastupite ľstvo berie na 

vedomie správu oddelenia správy miestnych daní a po platkov 

a vyjadruje s jej obsahom v časti 1 nespokojnos ť.  
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 Ale to myslím nespokojnos ť s tým, že tam píšete, že 

sa to nedá, tak v tomto zmysle. 

 

 A žiada riadite ľku magistrátu urýchlene pripravi ť 

zmenu štatútu tak, aby sa mestské časti mohli podie ľať na 

kontrole správnosti výrubu a výberu daní z nehnute ľností s 

ohľadom na neporušenie platných zákonov, da ňového 

tajomstva a zákona ochrane osobných údajov.  

 Radi by sme, aby to bolo v termíne do júnového 

zasadania mestskej rady. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže štatút meníme na po čkanie, alebo najlepšie ešte 

dnes, hej?  

 Pán starosta, to je proces ktorý trvá nieko ľko 

mesiacov, vyjadrujú sa k nemu miestne zastupite ľstvá.  

 (Poznámka z pléna.) 

 Čiže na po čkanie za dva týždne. Dobre. Dobre.  

 Pán poslanec Drozd má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som sa, ja som členom tejto 

komisie, zú častnil som sa na po rade. Ale trošku ma mrzí, 

že takto nejako veci urých ľujeme a silno to tla číme. Ja si 

myslím, že pani riadite ľka to dostato čne zdôvodnila a 

vydiskutovali sme si to. A naozaj sme prišli k tomu , že 

treba legislatívnu zmenu nielen štatútu povedzme aj  iných 

vecí. Tak ako sme napríklad v minulom volebnom obdo bí 
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menili zákon o Bratislave, kde sme aj mestským častiam 

vedeli da ť postavenie obcí smerom k eurofondom.  

 Čiže áno, táto cesta, ako sme si povedali je možná, 

len naozaj dajme si nejaký čas a nešime to horúcou ihlou. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Vystúpenie má teraz pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja k tejto vec i 

ohľadom toho posledného stretnutia, lebo bolo dohodnut é, 

že sa komisia bude stretáva ť po mestskej rade. Len 

samozrejme, ke ďže nie som členom mestskej rady, tak je 

istý problém v tom, ako vlastne ten čas toho stretnutia 

oznámi ť aj takým teda ne členom mestskej rady.  

 

 Takže ja by som poprosil, alebo poprosil, pokia ľ by 

sa táto komisia mala stretáva ť alebo aj v iných prípadoch, 

pokia ľ je to naviazané na pracovné stretnutie, či mestskej 

rady alebo nejakého iného orgánu, tak aby sa to vla stne 

dalo organiza čne nejako dokopy a bol človek informovaný 

skorej, lebo nemôžem pol d ňa rezervova ť si na to a čaka ť 

na telefonát, že kedy to skon čí a docupita ť za 15 minút 

sem.  

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pani starostka Rosová. 

 

 

PhDr. Tatiana  R o s o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto: 

 Ďakujem pekne. Ja sa domnievam, že by nebolo dobré, 

keby sme vytvárali teraz takú atmosféru, že niekto nie čo 

tla čí a urých ľuje. Práve naopak. Práve preto, že ten 

proces je dlhý, treba ho odštartova ť teraz ak ho chceme 

mať uzavretý ku konca roka a na nový rok za čať s novými 

pravidlami. A vlastne kone čne už tú efektívnos ť dosiahnu ť 

alebo teda zvýšenie efektívnosti. Takže nie je to o  tom, 

že to chceme za mesiac. Je to o tom že chceme, aby sa 

začalo pripravova ť, aby teda sme dokázali celý ten proces 

zbehnú ť v normálnom čase do konca roka.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, ja len k uvedenej správe chcem poveda ť, že ke ď 

nejaká pracovná skupina prijíma svoju závere čnú správu o 

činnosti, tak si myslím že tá správa by mala v tej s kupine 
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byť prerokovaná a mali by by ť s tou správou oboznámení 

vopred. Predtým, než sa predkladá táto správa bola 

pripravená úradníckou cestou; tak to je k tomu. 

 

 K samotnému, pre čo táto pracovná skupina vznikla bolo 

to, že pôvodná idea bola, už ke ď sme novelizovali 

všeobecne záväzné nariadenie o daniach z nehnute ľností, 

tak bola tu úvaha o tom, že by tento výber daní pre šiel 

naspä ť na mestské časti, Vtedy sme si uvedomili, že  z 

toho legislatívno-technického h ľadiska to nie je možné, 

pretože to predstavuje zmenu štatútu. A preto sme i šli na 

to, že po ďme pomôcť mestu ako jednotlivé mestské časti pri 

zefektív ňovaní výberu tej dane.  

 

 Musím poveda ť, že k tomuto sme zatia ľ nejako ve ľmi 

neprispeli. Narazilo to na rad problémov, ktoré sú v tej 

správe zadefinované, s ktorými sme konfrontovaní. A le 

musím poveda ť, že ten cie ľ, ktorý sme chceli dosiahnu ť, a 

ani ten pôvodný cie ľ, ktorý sme si stanovili, nebol 

naplnený.  

 

 V každom prípade ja si osvojujem návrh pána staros tu 

Mrvu a predkladám ho ako poslanec zastupite ľstva na 

schválenie.   

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja chcem len k tej správe poveda ť, že to bolo 

uznesenie, ktoré ste prijali v rôznom na ostatnom 
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zastupite ľstve. A nám ke ď poviete na jednom 

zastupite ľstve, že na ďalšie najbližšie vám máme nie čo 

predloži ť, to ako keby ste povedali, že do zajtra napísa ť. 

A to sa nedá. Na to sme nemali kedy zvola ť komisiu. Čiže 

obraz toho materiálu zodpovedá vášmu uzneseniu. A t omu, že 

ste sa ponáh ľali, ale pani starostka vysvetlila že pre čo. 

Má to svoju logiku. Čiže berme to, prosím, s pochopením z 

každej strany, urobili sme čo sme vedeli.  

 

 A to sme vám predložili, doplnili sme aktuálne 

informácie. Pokia ľ máte pocit, že tam kde je vô ľa je aj 

cesta, a že nájdeme cestu ako sa preštrikova ť cez právne a 

legislatívne obmedzenia bez toho, aby sme zmenili z ákon, 

my sa o to pokúsime.  

 

 A možno vám v rovine dvoch týžd ňov povieme, že sa to 

nedá, že tá cesta nie je, hoci dobrá vô ľa tu je. Takže 

uvidíme, čo sa nám podarí urobi ť.  

 

 Ak to uznesenie bude prijaté, my naplníme jeho 

zmysel, aby sme vám o dva týždne povedali, o dva tý ždne 

aby sme vám povedali, že kde sa vieme hýba ť z h ľadiska 

legislatívy. A potom sa spolo čne dohodneme, ako ideme 

ďalej postupova ť.  

 To ľko z mojej strany. 

  

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť ke ďže sa nikto 

nehlási.  

 Pani riadite ľka, chcete reagova ť?  

 Ďakujem pekne. 

 Takže návrhová komisia. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

161  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii prišiel jeden pozme ňovací návrh od 

pána poslanca Šov číka, ktorý znie, že  

 mestské zastupite ľstvo berie na vedomie správu 

oddelenia miestnych daní a poplatkov a vyjadruje s jej 

obsahom v časti 1. nespokojnos ť; ahá, je to nové 

uznesenie, tak pardon.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to nové, tak čítajte, čítajte. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Nespokojnos ť a žiada riadite ľku magistrátu urýchlene 

pripravi ť zmenu štatútu tak, aby sa mestské časti mohli 

spolupodie ľať na kontrole správnosti výrubu a výberu daní 

z nehnute ľností s oh ľadom na neporušenie platných zákonov, 

daňového tajomstva a zákona na ochrane osobných údajov . 

Termín: júnové zasadanie mestského zastupite ľstva.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia, 

ktorý predložil pán poslanec Šov čík.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali.  

 

 Prijali sme platné uznesenie. A myslím, že tým sme  

uzatvorili rokovanie, lebo zobrali sme na vedomie a  

súčasne sme uložili úlohu, ktorú poslanci považujú za 

dôležitú z h ľadiska pokra čovania práce tej komisie. Takže 

myslím, že je to tak, pani predsední čka, už nemáme o čom 

hlasova ť? 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Áno. Nie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže bod číslo 8 je uzavretý. 

 Ak dovolíte, otvorím rokovanie o bode číslo 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Brat islavy 

do predstavenstva obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia 

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

               primátor hlavného mesta SDR Bratisla vy 

 Vzdal sa jeden z členov orgánov spolo čnosti, ktorého 

sme schva ľovali v našom zastupite ľstve. A ja vám navrhujem 

doplni ť, resp. nahradi ť tohto kandidáta, ktorý sa vzdal a 

ktorý vykonával funkciu člena predstavenstva v obchodnej 

spolo čnosti Odvod a likvidácia odpadu, pánom Ing. Martino m 

Hančákom, ktorého predkladám po diskusii aj s poslaneck ými 

klubmi. A predpokladám, že bude ma ť tento návrh aj vašu 

podporu, aby sme ho mohli uplatni ť na najbližšom valnom 

zhromaždení spolo čnosti. 

 To ľko z mojej strany na úvod bodu číslo 9.     

 Prosím, otváram diskusiu. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Dávam slovo návrhovej komisie; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

bolo predkladate ľom 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.) 

 

 Ja po čas priebehu hlasovania vás chcem informova ť o 

tom, že budem musie ť teraz na chví ľu odís ť, takže ma 

zastúpi pani námestní čka pri vedením schôdze.  
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 Ak by ste mali záujem prerokova ť body 13 a 14, to je 

Nosný dopravný systém a rokovanie o PKO za mojej ú časti, 

tak samozrejme môžte posunú ť tie body tak, aby som sa 

stihol vráti ť.  

 

 Vrá ťme sa teraz do bodu číslo 9.  

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Desa ť hlasovalo za, nikto nebol proti, dvadsa ťosem sa 

hlasovania zdržalo, jeden nehlasoval.  

 Konštatujem, že došlo z vašej strany k vyjadreniu 

jasnej vôle, že tento návrh nebude akceptovaný a ne bude 

zastupova ť záujmy mesta v predstavenstve spolo čnosti. Zdá 

sa, že o tom treba znovu rozpráva ť, lebo to beriem ako 

politicky signál z vašej strany. Nikto sa takto nev yjadril 

ani v čera na predsedov klubov, nerozumiem celkom tomu, al e 

veď my si to povieme cez prestávku.   

 Takže rešpektujem toto hlasovanie. 

 V tejto chvíli nemáme náhradu za člena pred-

stavenstva, ktorý sa vzdal a bude pracova ť predstavenstvo 

v zložení takom v akom je dnes.  

 

 Odovzdávam teda vedenie zasadnutia mestského 

zastupite ľstva pani námestní čke. 

 

 Ešte raz opakujem, že ak by ste chceli proceduráln e 

body 13 a 14 rokova ť za mojej ú časti, tak ich presko čte a 

pokra čujte ďalej. A môžme sa k ním potom vráti ť, pretože 

je možné, že budete ma ť takúto predstavu.  

 

 Takže bod číslo 10 otvára pani námestní čka 

Kimerlingová. Nech sa pá či.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

165  

 

BOD 10:  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu, a.s. d ňa 5. júna 2012  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Vážení kolegovia, prechádzame na bod číslo 10, a to 

sú materiály, ktoré budú prerokované na riadnom val nom 

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu 5. júna 2012. 

 Prosila by som krátke úvodné slovo pani riadite ľku 

Viš ňovskú; nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Uvedený materiál 10 a 11 predkladáme v 

súvislosti s prijatým uznesením mestského zastupite ľstva. 

Toto mestské zastupite ľstvo ako aj nasledujúce budeme 

priebežne predklada ť materiály, ktoré sa budú prerokováva ť 

na riadnych valných zhromaždeniach našich spolo čností, 

ktoré musia sa uskuto čni ť do 30. júna. 

 

 V tejto súvislosti by som vás chcela iba upozorni ť, 

že vzh ľadom k tomu sa v niektorých prípadoch tie valné 

zhromaždenia budú kona ť pred mestským zastupite ľstvom 

júnovým, nevieme to technicky zabezpe či ť, aby boli 

schválené, alebo teda prerokované alebo schválené, v 

podstate na mestskom zastupite ľstve nebývajú, iba 
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prerokované, aby boli na júnovom mestskom zastupite ľstve 

prerokované.  

 Budeme ich predklada ť samozrejme do finan čných 

komisií, do mestských rád v takých termínoch aké bu deme 

stíha ť. V niektorých prípadoch, kde máme minoritnú 

akciovú, teda majetkovú ú časť, to nevieme zabezpe či ť, 

nevieme poveda ť kedy to valné zhromaždenie má by ť, v akých 

termínoch, aby nám to vyhovovalo.  

 To len tak na úvod k všetkým nasledujúcim materiál om, 

ktoré budeme predklada ť.  

 

 V súvislosti s valným zhromaždením spolo čnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu, ktoré sa bude kona ť d ňa 5. júna 

predkladáme správu predstavenstva o výsledkoch 

hospodárenia spolo čnosti za rok 2011 a informáciu o vzdaní 

sa člena predstavenstva, ako už bolo v predchádzajúcom 

bode spomínané.  

 

 Spolo čnos ť OLO dosiahla v roku 2011 ú čtovnú stratu, 

ktorá po zdanení predstavuje sumu 113.627,17 Eur.  

 Ak nejaké treba informácie máme tu aj zástupcov 

dozornej rady z radov poslancov, takže nech sa pá či. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem za úvodné slovo.  

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Černý. 

 Nech sa pá či, ude ľte mu slovo. 
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Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Dovolím si vystúpi ť za dozornú radu. Tá, ako 

bolo povedané strata 113.627 Eur je z pôvodne pláno vaných 

viac ako 900 000 Eur, takže spolo čnosti sa podarilo tento, 

alebo tento hospodársky prepad alebo rozdiel zníži ť rádovo 

o 780 000. Strata je spôsobená v prvorade tým, že d ošlo v 

prvom rade pri plánovaní rozpo čtu na rok 2011 k iného 

prerozdeleniu finan čných zdrojov medzi magistrát, mestskej 

časti a spolo čnos ť OLO.  

 

 

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. 

 Hlási sa ešte niekto do diskusie?  

 Nikto nie je prihlásený. 

 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 

predkladate ľom písomne predložený.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťsedem. 
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 Za bolo tridsa ťsedem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďakujem.  

 

 

BOD 11:  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Národné tenisové 

centrum, a.s. d ňa 12. júna 2012  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nech sa pá či, krátke úvodné slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V uvedenej spolo čnosti sme minoritným 

akcionárom, ke ďže vlastníme iba 27,5 %-ný podiel. Riadne 

valné zhromaždenie sa uskuto ční 12. júna 2012. Spolo čnos ť 

dosiahla hospodársky výsledok po zdanení v roku 201 1 vo 

výške 86 539,31 Eur, ktoré však navrhuje rozdeli ť do 

rezervného fondu 10 % a neuhradenú stratu minulých rokov 

90 %.  

 V prípade nejakých otázok máme tu zástupcov aj 

dozornej rady.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Prihlásená je pani Krištofi čová; nech sa pá či, ude ľte 

jej slovo. 

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Za dozornú radu Národného tenisového 

centra, ktorej som členka by som chcela poveda ť len zopár 

viet:  

 Ten hospodársky výsledok je celkom slušný. Národné  

tenisové centrum malo, najvä čšie príjmy sú z reklamných 

zmlúv. Najvä čší reklamný partner bola firma SIBAMAC. Táto 

sa dostala do finan čných problémov, prechádzala 

reštrukturalizáciou a bolo treba h ľadať nového partnera 

reklamného, lebo SIBAMAC si neplnil svoje záväzky z o 

zmlúv. Toto sa Národnému tenisovému centru podarilo  

napriek tomu, že na dnešnom trhu sa ťažko h ľadá taký 

sponzor. Našli si sponzora, je to firma AEGON, takž e za 

toto by som pochválila vedenie Národného tenisového  

centra. A myslím si, že ke ď budú pokra čova ť v tomto duchu, 

tak aj tie výsledky budú dobré. Ďakujem pekne.  

 

 

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. 

 V diskusii nasleduje pán poslanec Kríž.  

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo.  
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 Mali sme k tomuto materiálu nejakú takú širšiu 

diskusiu s niektorými poslancami. Jednak nás prekva pila 

tam tá bilancia, tá spolo čnos ť nehospodári asi tak aby to 

bolo ve ľmi výnosné. A hlavne otázka znie, akým spôsobom je 

to prínosné pre hlavné mesto? Samozrejme, nechcem n ejakým 

spôsobom spochyb ňova ť to, že hlavné mesto má svoje akcie v 

Národnom tenisovom centre, ale myslím si, že sa to zna čne 

odklá ňa od činnosti, ktorú nám stanovuje zákon.  

 

 A otázka znie naozaj aj výh ľadovo do budúcnosti; či 

je ú čelné aby sme boli sú časťou tejto akciovej 

spolo čnosti? 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. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o 

prednesenie 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.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre teda; ešte pani riadite ľka chce odpoveda ť na 

otázku pánu Krížovi. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

171  

 

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

 Ďakujem pekne. Je to presne taká istá problematika, 

čo sme preberali aj na finan čnej komisii. My pripravujeme 

koncepciu, ktorá sa dotýka všetkých našich obchodný ch 

spolo čností, kde máme nejakú majetkovú ú časť a 

prehodnocujeme teda nejakú efektivitu zotrvania, 

nezotrvania v týchto spolo čnostiach. 

 

 Vzh ľadom k tomu, že sa jedná o materiál, ktorý naozaj 

je ve ľmi ťažký, kde potrebujú vstupova ť tak právnici ako 

ekonómovia, vyhradili sme si to letné obdobie, ktor é bude 

z h ľadiska mestských zastupite ľstiev také vo ľnejšie. 

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.  

 A teraz prosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

je písomne predložené predkladate ľom. 

 

 

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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 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťpäť, nikto proti, zdržali sa traja 

poslanci, všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

 

BOD 12:  

Návrh zmeny stanov obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik 

Bratislava, akciová spolo čnos ť doplnením predmetu činnosti 

- poskytovanie dopravných služieb na mestských dráh ach  

 

 

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 pekne. Ide o predmet činnosti, ktorý je pre 

našu akciovú spolo čnos ť nosný a ktorý do dnešného d ňa v 

predmete činnosti nemali zaradený. Takže len vás poprosím 

o podporu tohto materiálu. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem.   

 Otváram diskusiu. 
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 Nikto nie je prihlásený 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: 

 Budeme hlasova ť 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 ťosem. 

 Za tridsa ťosem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďakujem pekne.  

 

 

 Bod číslo 13  by mala by ť 

"Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave". 

 Navrhujem, aby sme o tomto teraz nerokovali. 

 

 Takisto ani o bode 14 . 

 A po čkáme kým príde pán primátor, a potom budeme o 

tom rokova ť a budú aj prípadné otázky zodpovedané. 

 

 Takže prejdeme rovno na bod číslo 15.  
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BOD 15:  

Návrh na opätovné prerokovanie a ur čenie mesa čného platu 

primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Predkladám to ja, a je to známa vec. Pod ľa zákona sme 

povinní každý rok opätovne prerokova ť tento materiál alebo 

teda plat primátora. V materiáli máte popísané všet ky 

zásady pod ľa ktorých tento plat je stanovovaný.  

 

 Takže upozorním vás ešte, že ak teraz ur číme plat, 

tak bude to s ú činnos ťou od 1. januára 2012. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Nikto nie je prihlásený. 

 Uzatváram; ba predsa sa prihlásil pán poslanec Uhl er. 

 

 

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

 Ja by som skôr chcel reagova ť k tej zmene poradia 

tých bodov. Neviem, či to vôbec môžme urobi ť, že presko či ť 

body. Pod ľa mňa ni č zlé by sa nestalo, ak by sme ich 

prerokovali v takom poradí ako bolo schválené. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Takže dokon číme tento bod a potom sa vrátime spä ť k 

13-tke? Dáme hlasova ť o tom, dobre. Ale dokon číme tento 
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bod. Fajn. Ke ď sme ho už za čali, tak ho dokon číme. 

Ďakujem. 

 

 Takže nikto nie je prihlásený do diskusie a preto 

návrhová komisia prednesie návrh uznesenia na bod číslo 

15. 

 A potom budeme hlasova ť o tom, či presko číme body 13 

a 14. Ďakujem.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Budeme hlasova ť 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 ťdevä ť. 

 Za bolo tridsa ťosem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. 

 

 

 Takže teraz sa vás pýtam, kto je za to, aby sme bo dy 

číslo 13 a 14 presko čili  a vrátili sa k ním až potom, ke ď 

sa pán primátor vráti? 

 Prezentujte sa a hlasujme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Prítomných tridsa ťšes ť.  

 Za bolo dvadsa ťjeden, proti dvaja, zdržalo sa dvanás ť 

poslancov, jeden nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Preto si dovolím zopakova ť to, že sme tieto dva body 

odsunuli a vrátime sa k ním až potom, ke ď bude prítomný 

pán primátor. Ďakujem. 

 Prechádzame na bod číslo 16. 

 

 

 

BOD 16:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Nech sa pá či, pán kontrolór krátke úvodné slovo. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór:   

 Ďakujem. Vážená pani viceprimátorka, vážené dámy, 

vážení páni, tento krát máte predložený obsažnejší 

materiál, ktorý pozostáva z dvoch častí. Za čnem tou 

jednoduchšou. Je to kontrola v Zoologickej záhrade,  ktorá 

bola vykonaná na základe podnetu jedného z vás, na základe 

anonymného oznámenia. V tejto časti musím konštatova ť, že 

síce tam boli konštatované nejaké zistenia, ktorých  

náprava vyžaduje sú činnos ť medzi hlavným mestom, medzi 

Národnou dia ľni čnou spolo čnos ťou a Zoologickou záhradou. 
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To sú majetkové záležitosti, ktoré neboli v priamej  

kompetencii vykonate ľnosti pani riadite ľky. A okrem toho 

bežné drobné pochybenia v súlade so zákonom o výkon e 

vnútornej kontroly. 

 

 Konštatujem však, že neboli zistené žiadne z tých 

pochybení, ktoré boli v mne doru čenom písomnom materiáli 

poskytnuté. A túto kontrolu sme sa aj pokúsili post avi ť 

takým spôsobom, aby z jej obsahu bolo zrozumite ľné, že sme 

odpovedali a preverovali všetky body, ktoré v tom o známení 

boli napísané.  

  

 Trošku zložitejšia bola tá prvá časť predloženej 

správy. To bola kontrola nájomných zmlúv. Nájomných  zmlúv 

má hlavné mesto neúrekom. Sú to stovky, temer 2 000  zmlúv. 

Z nich sme vybrali ur čitý po čet. A z tých, ktoré boli 

preverované, sú vám predložené tie, ktoré najvýznam nejším 

spôsobom dokumentujú problémy, s ktorými hlavné mes to sa 

borí v oblasti správy nehnute ľného majetku, ktorý je 

prenajímaný právnickým a fyzickým osobám. K tomuto bolo 

prijaté opatrenie na úrovni pani riadite ľky magistrátu. 

Opatrenie, samozrejme, má, kladie si za cie ľ zlepšenie 

situácie v prístupe k spravovaniu týchto nájomných zmlúv. 

A samozrejme, nedo čítate sa tam o bežnej agende, ktorú 

teda samozrejme magistrát už za čal rieši ť v tých nájomných 

zmluvách, v ktorých sme tie pochybenia konštatovali .  

 

 Najvä čším nedostatkom tam vidím v podstate otázku 

nedodržania vnútorných usmernení, napríklad v oblas ti 

premietnutia inflácie do nájomných zmlúv. V istej d obe 

platili notárske zápisnice, ktoré v prevažnej časti zmlúv 
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neboli aplikované. Potom sa od toho upustilo. Ja so m 

naďalej navrhoval, aby sa k tomuto pristúpilo.  

 

 Nevedeli sme sa ani v predchádzajúcom volebnom obd obí 

dohodnú ť na tom, či to je správny alebo nie správny 

spôsob. Náš názor kontrolórov je, že je to jeden zo  

spôsobov ktorý aspo ň ako tak ochráni mesto pred 

utekajúcimi firmami, na ktoré tam tiež máte v správ e 

predložený názorný príklad.  

 

 A samozrejme, teda jeden z problémov, ku ktorému b olo 

prijaté opatrenie je otázka synchronizovania spolup ráce 

medzi oddelením majetku, teda nájmov, medzi oddelen ím 

finan čným, medzi oddelením cestného hospodárstva, prípadn e 

inými oddeleniami magistrátu, kde v rámci bu ď zmien 

pracovníkov alebo neodovzdávania si jednoduchým, 

neodovzdávanie si informácií dochádzalo k opomenuti u 

riešenia, ktoré má v niektorých prípadoch aj vážnej ší 

charakter.  

 K tomuto je opä ť prijaté opatrenie v rámci 

informa čného systému, kde vedúca tohto oddelenia má 

záujem, aby v ďaka informatizácie, lepšieho programu sa 

zabezpe čilo dokonalé sledovanie tých sú častí nájomných 

zmlúv, ktoré je potrebné správcami sledova 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. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Prihlásený je pán poslanec Fiala.     
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Asi by nebolo správne prejs ť túto 

kontrolu iba ml čaním, pretože to čo som sa do čítal nie je 

práve najlepšie čítanie. Skúsim odcitova ť, i ke ď ve ľmi 

krátko. Napríklad: Zápo čet ASTORIA PASSAGE s.r.o., 

odstúpenie od zmluvy. Nikto na meste nesleduje, sú tam 

problémy v evidencii, nedodržiavanie termínov, tech nické 

parametre nezodpovedajú projektovým parametrom.  

 

 Ďalej, ďalšej zmluvy: Asfalt Bratislava s.r.o. Dohody 

iba telefonicky. Pokia ľ sa kontrola dožadovala, tak mu to 

bolo iba dodato čne oznámené. Nebola uplatnená inflácia  

1 195 Eur pri zmluve. 

 

 Ďalšie, ZÁPO ČET CDC s.r.o., Palác Motešických, možno 

aj pod vplyvom nie celkom správnej informácie som v  

minulosti hlasoval tak ako som hlasoval. Neboli 

vysporiadané ani predpísané vzájomné záväzky a poh ľadávky. 

Nebola stanovená výška nájmu, nesprávne uvedené úda je, 

kolauda čné rozhodnutie, na strane 11. Opä ť miera inflácie 

nebola premietnutá do nájmu.  

 

 Myslím si, že na magistráte by sa mali vážne zaobe ra ť 

týmito nedostatkami, aby neboli v budúcnosti opakov ané čo 

sa ob čas poslanci spýtajú, že či je inflácia premietnutá 

do zmlúv? 

 Odpovede bývali, že samozrejme, automaticky.  

 No tu hne ď v dvoch prípadoch sme sa dozvedeli, že to 

tak nebolo a je to priama strata mesta. Takže nebol o to 

dobré čítanie. Ďakujem.  
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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  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec, aj nejaký návrh uznesenia bude, aleb o 

doplnenie?  

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Nie, ďakujem. Skôr je to apel na riadite ľku 

magistrátu, aby, alebo iba mierne možno boli v 

predchádzajúcom období vymenení niektorí ľudia na 

magistráte. Bolo im dané odstupné, možno prišli nov í, 

ktorí sa nie celkom vyznajú v problematike. A toto je 

možno následok toho diania. Takže rozlú čili sa, alebo 

magistrát sa rozlú čil s mnohými pracovníkmi možno 

spájaných s bývalým primátorom, ale tí ľudia niektorí to 

naozaj aj vedeli robi 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.  

 Pani riadite ľka, budete ma ť potom závere čné slovo, 

tak vám udelím, dobré? 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja som sa len chcel pánovi kontrolórovi po ďakova ť za 

veľmi dobrú prácu. A som rád, že máme takéhoto kontrol óra, 
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ktorý nám dbá a upozor ňuje nás na tieto nedostatky, ktoré 

sa tu dejú. Takže ešte raz, dúfam že nielen za seba  ale za 

všetkých tak 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. 

 Ďalej nasleduje pani riadite ľka magistrátu Viš ňovská; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja iba na doplnenie, že bolo 

kontrolované obdobie roka 2010. V jedenástom roku u ž potom 

prebiehala kontrola, ale do konca roku 2010 bolo 

kontrolované obdobie. Samozrejme, že tie nedostatky , ktoré 

sú v správe uvedené budeme rieši ť.  

 My sme prijali na to celý rad úloh a budeme sa tým  

zaobera ť ve ľmi vážne.  

 

 

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. 

 Nikto iný nie je prihlásený 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: 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

182  

 Budeme hlasova ť 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, hlasujme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za bolo tridsa ťosem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. 

 Prechádzame na bod číslo 16A. 

 

 

BOD 16A:  

Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného m esta SR 

Bratislavy za obdobie júl - december 2011  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ke ďže mestský kontrolór je ako keby poverovaný 

úlohami od zastupite ľstva, ako keby bol našim 

zamestnancom, tak máme právo navrhnú ť mu odmenu, preto som 

spracovala materiál. A máte tu navrhnuté v uznesení  odmena 

za toto obdobie júl až december 2011 v sume 30 % zo  sú čtu 

mesačných platov za toto obdobie. 

 Ak niekto má pocit, že 30 % čo je maximum je ve ľa, 

tak potom sa vyjadríte v diskusii; 30 % je teda 

navrhnutých.  
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 Otváram diskusiu. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pani námestní čka za slovo. Nie, božechrá ň aby 

som teraz navrhol zníženie, ja si myslím že si to z aslúži 

pán kontrolór ur čite. Ale práve naopak by som ešte 

odporú čal, aby odmena ktorá vlastne koniec toho polroka 

bol toho 31. 12. 2011, tak aby mu odmena, ak mu ju chceme 

dať, tak aby mu bola vyplatená skorej, a takisto aj 

odsúhlasená zastupite ľstvom. 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.  

 Ďalej nasleduje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja si takisto myslím, možno som sa mal vyjadri ť hne ď, 

že odkedy robí tento kontrolór svoju prácu, tak tie  

materiály naozaj stoja za to číta ť, nie sú to formálne 

kontroly. Sú to kontroly, ktoré otvárajú o či aj poslancom. 

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. 
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 Hlási sa ešte niekto do diskusie?  

 Nikto nie je prihlásený, uzatváram diskusiu, a pro sím 

návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Budeme hlasova ť 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.) 

 Prítomných tridsa ťdevä ť.  

 Za tridsa ťosem, nikto proti, zdržal sa jeden 

poslanec, všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne. 

 

 

 Budeme pokra čova ť v rokovaní, pretože mi avizovali, 

že obed príde až o druhej, že sa snažme do druhej čo 

najviac toho prerokova ť, aby sme potom s pocitom dobre 

vykonanej práce mohli spokojne obedova ť.  

 Trošku sú tam organiza čné nejaké zdržania; prepá čte 

to, prosím, po ďme ďalej. 

 Bod číslo 17. 
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BOD 17:  

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na  

prenájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, 

Kúpaliska Rosni čka, Delfín, Lama č, Ra ča, Kras ňany a 

Tehelné pole na letnú sezónu 2012  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Je to štandardný materiál, ktorý sa od nás vyžaduj e, 

aby v lete mohli naše zariadenia STaRZu fungova ť.  

 Takže prosím krátke úvodné slovo. Pani Viš ňovská. 

 

 

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

 Ja v súvislosti s týmito majetkovými materiálmi, 

ktoré teraz ideme bez úvodného slova by som navrhov ala. 

Iba ak je tam nejaký problém, tak budem avizova ť. Dobre? 

Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Čiže zoberieme to tak, že ak v materiáli je súhlasné  

stanovisko komisií, prípadne teda aj starostov, tak  potom 

budeme bez úvodného slova. Fajn. 

 Teraz je do diskusie prihlásená pani poslanky ňa 

Černá; nech sa pá či. 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo.  
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 Upozor ňujem, že je tu jeden nebezpe čný bod z h ľadiska 

oby čajného ob čana, spotrebite ľa, a to je na strane 4 1.2., 

kde sa povo ľuje predaj obrazov, spotrebných výrobkov, 

obuvi, domácich potrieb, elektrotechnických výrobko v, 

výrobkov spotrebnej elektroniky, kto bude ru či ť za 

oprávnené s ťažností?  

 

 To sú výrobky niektoré dlhodobej spotreby, a by ma  

zaujímalo, ke ďže celý ten materiál je ladený tak, že kon čí 

15. 9., a tam máte záru čné doby dvojro čné, tak kde si to 

bude ten spotrebite ľ uplat ňova ť?  

 Bude beha ť za jednotlivými tými, alebo bude za ne 

ru či ť STaRZ, čo mu srde čne odporú čam. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Dobre. Prepá čte, pán riadite ľ, (p. Chynoranský) ešte 

pokra čuje diskusia. A vy potom nakoniec zhrniete svoje 

odpovede, dobré, lebo možno že ešte aj k iným bodom  budú 

otázky.  

 Čiže nasleduje pán poslanec, starosta Pekár; nech sa  

páči. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Tento materiál 

rieši prenájom časti pozemkov a tak ako povedala 

predre ční čka ambulantný predaj, poskytovanie služieb, 
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umiestnenie športových zariadení, umiestnenie rekla mných 

zariadení. Ja by som sa dotkol jedného, ktoré teda nerieši 

tento materiál, a to je kultúrne podujatie na Zlatý ch 

pieskoch.  

 

 A poprosil by som pána riadite ľa o sú činnos ť s 

mestskou časťou, lebo ve ľakrát organizátori zabúdajú na 

oznamovaciu povinnos ť mestskej časti. My sa potom na 

poslednú chví ľu dozvieme o organizovaní kultúrnych 

podujatí, ktoré teda slúžia na kultúru ale z ve ľkej časti 

aj ob ťažujú hlavne hlukom obyvate ľov mestskej časti 

Ružinov, Trnávka, Ostredky, ve ľakrát aj Prievoz. Som za 

kultúru, som za zábavu, ale v limitoch, ktoré ur čuje 

zákon.  

 

 Pán riadite ľ, vy dávate, podpisujete zmluvu s týmito 

organizátormi, kde máte aj bod postupova ť v zmysle 

platných právnych predpisov pod ľa zákonov; budeme ich 

citova ť. Vlastne tam je aj podmienka dodržiavania hluku a 

o ten mi ide, pretože tento hluk meria len Úrad ver ejného 

zdravotníctva, ktorý ke ď vyzývame na poslednú chví ľu, tak 

už nemôže zabezpe či ť meranie hluku. 

 Tak prosím vás, ako subjekt, ktorý prenajíma na 

takéto podujatia, aby sme boli informovaní v mestsk ej 

časti v dostato čnom predstihu, aby sme toto meranie mohli 

zabezpe či ť. Ve ľmi pekne 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. 
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 Nikto iný nie je prihlásený do diskusie, takže 

dostane slovo pán riadite ľ Chynoranský; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZ: 

 No, takže pani Černej odpoviem: Jednozna čne z 

hľadiska spotrebite ľského zodpovedá predajca, my 

prenajímame v podstate len tú plochu. Jedná sa o 

ambulantný predaj a on ak predáva, tak predáva na z áklade 

výdaja blo čku z registra čnej pokladne, kde sú všetky 

identifika čné údaje toho predajcu.  

 

 No, a čo sa týka pána Pekára, áno, Zlaté piesky ob čas 

slúžia a prenajímame tam tú lúku ako na eventy, ako  

napríklad UPRISING REGGAE FESTIVAL, v minulosti 

RADIOEXPRES FESTIVAL, a podobne, takže sú to možno nejaké 

dve - tri podujatia v rámci letnej sezóny, ale tam v 

zmluvách uvádzame, že musí ma ť samozrejme aj ten 

oznamovací súhlas príslušnej mestskej časti. 

  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou na pána riadite ľka pani 

poslanky ňa Černá a potom pán poslanec Osuský.  

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Pán riadite ľ, neberiem vám optimizmus, ale svojim 

spôsobom spotrebite ľ nie je povinný nahá ňať predajcu, 
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ktorý na vaše, čiže shoping, shoping, pretože vy mu 

umožňujete predáva ť. To zna čí, že minimálne budete musie ť 

nejakým činom zabezpe či ť, aby on vedel kde ho má nájs ť. 

Nezbavujte sa zodpovednosti, môže vás to vysoko pre sko či ť. 

Ešte aj s nebezpe čnými hra čkami z Číny.  

 

 

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 Osuský. 

 

 

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

 Tak ja nie som právnik, pani poslanky ňa, ale mám 

pocit, že ak niekto postaví ve ľké nákupné stredisko, kde 

bude 100 boxov pre rôzne obchody, tak vlastník stav by 

sotva bude ru či ť a rieši ť problém niekoho, kto si v 

niektorom z tých obchodíkov nie čo kúpi. To je môj taký 

laický názor. 

 

 A úplne ďalší názor je, že ak sa niekto vyberie na 

kúpalisko a kúpi si spotrebnú elektroniku, tak je t o fajn, 

predávajú sa tam aj obrazy ako som si pre čítal, kúpi si 

tam zánovného Rembranta so z ľavou, bude iste fajn, a to 

naháňanie bude tiež fajn. Ale proti ľudskej blbosti, 

garancie nie sú.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne.  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o 

prednesenie návrhu uznesenia.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

je písomne predkladate ľom predložené. 

 

 

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. 

 Prezentujeme sa a hlasujeme. 

     Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťsedem, nikto proti, jeden sa zdržal, všetci 

hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Prechádzame na bod číslo 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Zimnom  

štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 

Mesto, parc. č. 15142/1 pre spolo čnos ť Ticketportal SK, 

s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislava  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

191  

 

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

           námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Predpokladám že bez úvodného slova, pretože všetko  by 

tam už malo by ť jasné.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie, uzatváram; ba  

predsa prihlásila sa pani poslanky ňa Jégh. 

 Nech sa pá či, máte slovo. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem pekne. Tento materiál sme pôvodne alebo 

prvýkrát prerokovávali 31. 3., a vtedy sme viacerí 

hovorili o tom, že prenájom týchto miestností pre j eden 

subjekt, teda pre konkrétneho podnikate ľa, pre 

Ticketportal, že je to diskriminácia ostatných subj ektov, 

ktorí sa takouto činnos ťou zaoberajú.  

  

 Ja som aj vtedy spomenula, že nie som úplne 

stotožnená, alebo vôbec nie stotožnená s tým spôsob om 

výberu toho nájomcu toho priestoru, lebo tam ú čelovo bola 

zabudovaná nejaká technika, ktorá môže by ť použitá iba 

týmto subjektom Ticketportalu. Takto mi to bolo 

vysvetlené, ke ď som sa na toto pýtala.  

 

 Tak toto sa mi absolútne nepá či.  

 Neviem sa s tým stotožni ť. 

 A som toho názoru, že takto sa veci nemajú robi ť a 

malo by to ís ť do sú ťaže a vysú ťaži ť toho nájomcu týchto 

priestorov.  
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 Aspo ň to ľko sa dosiahlo, že tých 8 alebo 10 mesiacov 

čo chceli pôvodne že plati ť nájom len vtedy, ke ď sa tam 

nie čo deje, a budú predáva ť lístky, že sa to bude teraz 

celoro čne teda plati ť ten nájom.  

 

 Ja asi sa zdržím pri hlasovaní, ale tieto praktick y 

sú mi nekalé. A nebola by som rada, keby sa to opak ovalo 

pri nejakom budovaní ďalších priestorov, a potom už 

postavi ť poslanectvo, teda mestských poslancov pred hotovú 

vec, že nemôže to by ť ako vysú ťažené. 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 Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tiež si spomínam, že som k tejto veci  

diskutoval a žiadal som to, že ke ď už sa stalo to, o čom 

hovorila moja predre čníka, že niekto si zariadil nejaký 

priestor k svojej potrebe, svojim zariadením, čím pádom 

reálne znemož ňuje použitie iným prevádzkovate ľom toho 

priestoru, čo je celkom logické, tak potom by nemal plati ť 

len za dní ke ď priestor prevádzkuje, pretože je obsadený 

ním na všetky dni.  

 

 A mal som pocit, že bolo akceptované, že nová zmlu va 

tento problém rieši. So záujmom som sa do čítal, že opä ť do 
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31. augusta bude prevádzkovate ľ, ktorý si priestor využil 

pre seba, len pre seba, a pre nikoho než pre seba p lati ť 

len za tie dni, ke ď bude prevádzkova ť. Musím poveda ť, že 

toto nepodporím.  

 

 

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.  

 Nikto iní nie je prihlásený do diskusie, pán 

riadite ľ, zareagujete?  

 

 

Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZ: 

 Na pána Osuského: Len zriadenie takéhoto strediska  v 

podstate je ur čitý čas na prípravu, kedy treba aj ľudí 

zamestna ť, tak nám to bolo vysvetlené, pretože až od toho 

1. septembra si chcú zriadi ť to stále celoro čné už potom 

trvalé miesto. Takže; lebo tam treba prija ť ľudí do 

pracovného pomeru trvalého. 

 

 

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. 

 S faktickou pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 To je nepochybne. Ale kto chce prevádzkova ť len v 

niektoré dni, ako napríklad pred koncertmi, o čividne tam 
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tiež musí ma ť prijatých nejakých ľudí. A ak sa jedná o to, 

že to chví ľku trvá to zariadenie, no nepochybne to 

zariadené má, ke ď to chce prevádzkova ť čo i len tri dni.  

 

 To znamená, že výhovorky tohto typu nie sú. Ten 

priestor je zrejme zabratý zariadením, ktoré tam už  je. A 

nie je náš problém rieši ť ako často to on bude po čas toho 

obdobia využíva ť. Pripus ťme, že ak mám prenajatý horský 

hotel, ktorý je hlavne orientovaný na zimnú sezónu,  asi 

ťažko by som mohol potom poveda ť: Prepá čte, teraz vám 

neplatím nájomné. 

 

 Znova sa domnievam, že je smiešne, že sa niekto, k to 

si na dlhé roky zaria ďuje predajnú inštitúciu v nejakom 

našom priestore, je ochotný takto za ťato handrkova ť o dva 

mesiace alebo nejaké dni v tých dvoch mesiacoch náj mu, 

pri čom to bude ďalej dlhodobo využíva ť. Teda je jeho 

vlastným existen čným záujmom, aby si ten priestor 

zariadil, vybavil vo svojej réžii bez toho, aby od nás mal 

na to požadova ť nejakú ú ľavu. (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. 

 Nech sa pá či, ešte pán riadite ľ, odpovedzte. 

 

 

Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZ: 

 No, spolo čnos ť Ticketportal nás požiadala práve o 

zriadenie trvalého miesta predajného od toho 1. sep tembra. 
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A samozrejme, dovtedy sme riešili túto situáciu. A tiež 

aby to bolo aj zaujímavé pre STaRZ a mal z toho aj nejaké 

finan čné prostriedky, tak sme práve za tie jednorazové 

uplatnili tú 100 %-nú prirážku, ktorú máte v tej dô vodovej 

správe. Čiže nemajú to za tých štandardných podmienok, ale 

za dvojnásobok tej ceny.     

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem.   

 Ešte raz pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ja chápem že robíte v rámci svojich možností aj pr e 

STaRZ čo sa dá, len ešte raz hovorím, ustupujeme 

arogancii.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem.  

 Nikto iný nie je prihlásený 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: 

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o písomne predloženom 

návrhu. 
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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 Maz 

 Ďakujem. 

 Prezentujeme sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťosem.  

 Za dvadsa ťdva, proti štyria, zdržalo sa jedenás ť 

poslancov, jeden nehlasoval. 

 Uznesenie nebolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 Bod číslo 19. 

 

 

BOD 19:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré 

Mesto, parc. č. 21512 spolo čnosti EKORDA, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nie je potrebné krátke úvodné slovo. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto nie je prihlásený 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: 
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 Ďakujem. Budeme hlasova ť 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.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťsedem, nikto proti, jeden sa zdržal, všetci 

hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Bod číslo 20. 

 

 

BOD 20:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestoro v a 

pozemku parc. č. 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej č. 5, 

kat. územie Petržalka, pre ob čianske združenie Kolkársky 

klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave, Palis ády č. 

53 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Kon čím diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu. 

 

 

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.) 

 Prítomných tridsa ťsedem. 

 Za tridsa ťšes ť, nikto proti, zdržal sa jeden 

poslanec, všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 21. 

 

 

BOD 21:   

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 13 na vybudovanie kontajnerového stanoviš ťa 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova.  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Kon čím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťosem, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 22. 

 

 

BOD 22:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 4642/15 na vybudovanie kontajnerového stanoviš ťa 

pre Spolo čenstvo MÁNES so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 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: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

 

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. 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťosem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Bod číslo 23. 

 

 

BOD 23:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ruž inov 

parc. č. 15585/1 spolo čnosti Centrum Rafael, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. 

 Nie je nikto prihlásený do diskusie.   

 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: 

 Ďakujem. Budeme hlasova ť 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 

 Prezentujme sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťjeden, nikto proti, sedem sa zdržalo, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 24. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Dúbravka, parc. č. 2922, pre Darinu Mauerovú, s miestom 

podnikania v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Bez úvodného slova. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Prosím návrhovú komisiu na uvedenie návrhu uznesen ia. 

 

 

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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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.) 

 Prítomných tridsa ťsedem. 

 Za bolo tridsa ťsedem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Bod číslo 25. 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Dúbravka, parc. č. 1253, pre So ňu Mikušovú, s miestom 

podnikania v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu uzneseni a. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia Ondrašová, poslanky ňa MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 
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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 

 Ďakujem. 

 Prezentujte sa a hlasujeme.    

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťdevä ť. 

 Za tridsa ťdevä ť, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo schválené. 

 Bod 26 bol stiahnutý a preto pokra čujeme bodom číslo 

27. 

 

 

BOD 26:  

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

parc. č. 3600/11 a návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa týkajúceho sa nájmu pozemku v 

Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/12, Ing. 

Bohumírovi Be ťkovi, bytom v Bratislave 

 (S t i a h n u t ý   z rokovania.)  

 

 

BOD 27:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Rača, parc. č. 17323/1 a parc. č. 17321/3 spolo čnosti New  

City Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Bez úvodného slova. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie, 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:  

 Budeme hlasova ť 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. 

 Prítomných štyridsa ť. 

 Za bolo štyridsa ť, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 28. 

 

 

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  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. 
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 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Drozd; nech  sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Aj z toho názvu vyplýva, že to bude 

asi, asi nájom pozemku na zmrzlinu, nejakú zmrzliná re ň. Ja 

by som len chcel pripomenú ť, v Ružinove pri parku Andreja 

Hlinku pred nejakými troma rokmi tiež mesto prenaja lo 

pozemok.  

 Vtedy ešte nebol zákon o tom, že každú nájomnú zml uvu 

schva ľuje zastupite ľstvo, ale primátor podpísal zmluvu o 

nájme tiež za ú čelom osadenia zmrzlinárne.  

 

 Chcel by som apelova ť, nie som proti tomu aby tá 

zmrzlináre ň tam nebola, ale ke ď máme vizualizáciu 

kontajnerového stojiska, tak by som; áno, to som ne videl. 

Stalo sa to v Ružinove ved ľa parku Andreja Hlinku, ktorý 

naozaj je moderný, síce v sú časnej dobe zanedbaný, ale je 

pripravená štúdia na to ako ho revitalizova ť. A tá búdka, 

ktorú kúpil ten zmrzlinár asi v Baumaxe, sa tam abs olútne 

nehodila.  

 Teraz vidím túto vizualizáciu.  

 Je na tom, ako sa rozhodneme, či tam takéto nie čo 

bude stá ť alebo nie. 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.  

 Prihlásil sa do diskusie ešte pán poslanec Osuský.  
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne pani viceprimátorka. Ja, pokia ľ ide o 

vizualizáciu a s ľuby, som rád že vôbec niekto nejakú 

predkladá, pretože som interpeloval na minulom 

zastupite ľstve pána primátora vo veci toho hnusného, 

hnedo-f ľakatého stanu pred Café Maier na hlavnom ústrednom 

dominantnom bratislavskom námestí, srdce stredoveke j 

Bratislavy. A dozvedel som sa iste v korektne napís anej 

odpovedi, že cestný správny orgán vydáva toto povol enie. A 

potom je tam jedna šokujúca veta pre m ňa do budúcnosti: V 

žiadnom prípade v povolení neriešime vzh ľad a technické 

riešenie vonkajšieho sedenia.  

 

 Inými slovami, to je desné stanovisko. Ak je toto 

stanovisko hlavného mesta k svojmu hlavnému námesti u, že 

neriešime vzh ľad, tak si viem predstavi ť, že na budúce by 

zmrzlináre ň mohla by ť pokrytá vlnitým plechom, prípadne 

plechom zo starých barelov z téru, térovým papierom , alebo 

v lepšom, luxusnom prípade vojenskou f ľakatou celtou, 

pretože neriešime.  

 

 No, potom neviem, na čo sa dávajú vizualizácie, ke ď 

neriešime. Domnievam sa teda, že ak máme takéto pra vidlá, 

tak je za hodno z úcty k vlastnému mestu dba ť na to, aby 

nie čo nejako vyzeralo, a nie že to neriešime. Lebo ak t o 

neriešime, tak vyzeráme ako vyzerá hlavné námestie.  

Odporú čam prejs ť 20 metrov a uvidíte ten hnedý hnus, ktorý 

stojí pred Maierom.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne.  

 Pani Viš ňovská, zareaguje krátko. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som k uvedenej odpoved i 

iba zareagovala ve ľmi krátko: 

 Odpove ď išla z oddelenia cestného správneho orgánu, 

ktorý naozaj nemá vo svojej kompetencii aby riešil vzh ľad 

nejakých tankov alebo teda nejakých terás, pretože oni 

majú presne svoju kompetenciu ur čenú. Ale, samozrejme, že 

my sa zaoberáme ako vyzerá naše hlavné mesto, pravd aže, 

veď preto vám tu dávame aj tie vizualizácie na mestské  

zastupite ľstvo.        

 

 

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.   

 Reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem za vysvetlenie. Žia ľbohu, v tom texte, ktorý 

som dostal je jedna ve ľmi alarmujúca ďalšia veta, citujem: 

Hlavné mesto nemá prijaté žiadne nariadenie, ktoré by 

upravovalo vzh ľad, resp. použité materiály na zariadeniach 

vonkajších sedení. Bodka. 

 To znamená, domnievam sa, že by sa tak malo sta ť a 

mať takéto nariadenie, pretože napríklad 15 metrov od 

tejto f ľakatej búdy stál podobný pokus pred bývalou 
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predaj ňou Slovakia; ne ďaleko, z druhej strany vchodu, teda 

Café Maier. A ve ľmi priate ľsky a slušne som po 

predchádzajúcej diskusii vo vedení Starého Mesta iš iel za 

majite ľom a požiadal som ho, aby túto kovovú konštrukciu 

podobného typu ale nie tak hnusného po ťahu zmenil za 

slne čník. Ku cti tohto človeka, musím poveda ť, ja ho 

nepoznám po mene, že do 3 dní bola tá konštrukcia p re č a 

má tam dva celkom normálne (gong) zložite ľné slne čníky 

neodporných farieb.   

 

 Ja mu tým chcem po ďakova ť verejne. A myslím si, že ak 

sme toto dokázali 10 metrov odtia ľ v Starom Meste, mali by 

sme si v meste prija ť na to nariadenie. 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.  

 Ďalej je do diskusie prihlásený pán poslanec 

Muránsky. 

 

 

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

 Pod ľa mňa otázkou je, či nám za tých 2 400 Eur ro čne 

práve stojí ma ť takúto búdu niekde v sídlisku. Teda bu ď sa 

naozaj postarajme o to, aby sme zaviedli nejaké pra vidlá 

aj pre vizuálny vzh ľad, alebo potom naozaj oželme tých 

2 400 Eur ro čne, aby sme mohli naozaj kultúrnejšie ži ť.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne za pripomienku. 

 Pani riadite ľka si už pozna čila, že bude sa 

spracováva ť materiál.  

 Nikto ďalej nie je prihlásený do diskusie, uzatváram 

diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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.) 

 Prítomných tridsa ťdevä ť. 

 Za pätnás ť, proti dvaja, zdržalo sa dvadsa ťdva 

poslancov, všetci hlasovali. 

 Uznesenie nebolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 Prechádzame na bod číslo 29. 

 

 

BOD 29:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5794/5, parc. č. 3459/17 a parc. č. 

3459/19 na vybudovanie kontajnerových stanovíš ť 
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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 

 Bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie, uzatváram 

diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu na prednesenie 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 

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.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťosem, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 30. 

 

 

BOD 30:  

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

parc. č. 22846, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 
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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 

 Bez úvodného slova. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. No, to sú tie body, zhodou 

okolnosti tu máme súdnoznalecký posudok pána Fajnor a, od 

ktorého máme aj súdnoznalecké posudky ku Krá ľovej hore. 

Priznám sa, nie som súdny znalec, čiže naozaj všetky 

informácie ktoré mám len čo som si naštudoval a čo som 

nejakým spôsobom konzultoval s ľuďmi z odboru. Ale sú tam 

podľa mňa, ke ď si zoberiete, tak tam máte napísané, že 

trhová cena v danej oblasti sa pohybuje od 400 do 6 50 Eur 

a nám súdnoznalecký posudok ur čil že je 180.  

 

 Ja nejdem nejakým spôsobom teraz spochyb ňova ť naozaj 

ten kus pásu, ktorý tam je. Viem, že má svoje nevýh ody a 

asi není nejako extra predajný. Ale ke ď som sa o tomto s 

pánom Fajnorom snažil nejako diskutova ť a snažil teda 

nejakým spôsobom rieši ť, či už pri Krá ľovej hore alebo pri 

iných súdnoznaleckých posudkoch nejaké vysvetlenie,  ke ďže 

mi niektoré veci nesedeli logicky. 

 

 Ale hovorím, nie som súdny znalec, tak preto som s a 

pýtal, tak som dostal odpove ď v tom zmysle, že pozemok, 

súdnoznalecký posudok musí odzrkad ľova ť cenu v danom čase 

a v priestore iných pozemkov. Ak teda iné pozemky m ajú 

hodnotu 400 až 650, i ke ď teda súhlasím s tým že možno asi 
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iných rozmerov, tak 180 Eur mi nepripadá adekvátna cena, 

ale je to môj názor. 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 Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Navrhujem zvýši ť cenu na 250 Eur. 

 

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.  

 Predpokladám že návrh bude podaný písomne návrhove j 

komisii.  

 Ďalší poslanec sa odhlásil.   

 A pani riadite ľka magistrátu; pani riadite ľka, 

zostaneme na koniec, dobré?  

 Teraz ide pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja sa len chcem opýta ť, ke ďže je to medzi 

dvomi parcelami, nie je mi jasné, či to je za tými domami, 

alebo medzi tými domami, a či ten sused o tom vie, a či mu 

to nejako nebude prekáža 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 
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 Ďakujem pekne. 

 No, ja si myslím, že tu je zaujímavé aj to, že je tu 

napísané v katastri, že sú to vodné plochy. To znam ená, že 

to bol asi nejaký výmo ľ, kadia ľ stekala voda z toho 

územia. A tu na strane 17, kde sme mali ma ť vyjadrenie 

úradníka, ktorý má na starosti funk čný systém, 

odkanalizovanie, vodné toky a vodné plochy je napís ané, že 

spracovate ľ bol uvo ľnený z magistrátu a nemáme tam žiadne 

stanovisko. To je teda skôr zaujímavé. 

 Ďalej, dobre. Ďalej je prihlásený pán poslanec 

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 sa chcel spýta ť pani riadite ľky 

magistrátu, aké sú skúseností s tým, ke ď sa takýmto 

spôsobom zvyšujú ceny pozemkov, resp. majetku, ktor é 

chceme takýmto spôsobom predáva ť?  

 Či už sa to zvyšuje na finan čnej komisii alebo takto 

v pléne.  

 Aký je osud potom takýchto predajov? Sú realizovan é, 

alebo?  

 

 

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

           námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre. S faktickou poznámkou na pána poslanca 

Pilinského sa prihlásil pán poslanec Budaj. Pani 

riadite ľka bude reagova ť až úplne na konci; dobre? 

 Takže pán poslanec Budaj. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja si myslím, že v tomto prípade som 

navrhol stále ešte nízku cenu. M ňa tam znepokojuje skôr, a 

k tomu som mal reagova ť osobitne, nie na pána Pilinského. 

Znepokojuje stále využívanie toho istého súdneho zn alca. 

Keď ma pamä ť neklame, tak on bol angažovaný aj v iných 

predajoch. Jeden z nich sa kedysi pred rokmi týkal PKO a 

kvôli tomu je podanie na Európsku komisiu.  

 

 Ako je možné, alebo akým systémom vyberáme tých 

súdnych znalcov?  

 Robia sa nejaké sú ťaže na túto, takéhoto lukratívneho 

objednávate ľa, pretože mesto je jeden lukratívny 

objednávate ľ pre každého znalca. 

 Ospravedl ňujem sa pani námestní čke, že som hovoril k 

inej veci, ale položil som otázku v tejto. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nie, to je v poriadku. Dobre. 

 Ešte pán poslanec Uhler dostane slovo a potom pani  

riadite ľka zareaguje.  

 

 

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

 Ja mám jednu krátku otázo čku na pána Budaja, aby 

nedošlo k nedorozumeniu. Tá cena 250 Eur je celková  alebo 

za m2 ktorú ste navrhli?  

 (Poznámky v pléne. Nepovedal.) 
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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  

 Takže myslím, že to bude napísané v tom návrhu, kt orý 

dostane návrhová komisia. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 A predsa, ale s faktickou pani Dyttertová. 

 

 

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

 Ja som si pozrela na základe toho čo si povedala pani 

námestní čka. Na strane 17 aj strane 18 to je všetko čisté, 

dokonca aj ďalší zamestnanec uvo ľnený z magistrátu. Ja by 

som rada pozna ť tieto stanoviská, zdajú sa mi ve ľmi 

dôležité. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa Maz 

 Ďakujem pekne. 

 Tak teraz poprosím pani riadite ľku, aby reagovala aj 

na zvýšenie ceny a tie ďalšie otázky, ktoré tam boli 

položené v súvislosti so znalcami. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V materiáloch čo sme predložili teraz 

do mestského zastupite ľstva je v časti informácií 

predložená aj informácia oh ľadom predaja majetku. Pri 

dôkladnom pre čítaní si a oboznámení sa s týmto materiálom 

uvidíte, že jeden z bodov, pre ktoré sa nepredávajú  
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majetky je aj znalecká cena, resp. cena, ktorá je u r čovaná 

pri predaji alebo pri prenájme týchto majetkov.  

 

 Aby sme mohli ponúknu ť na predaj alebo prenájom 

nejaký majetok, potrebujeme ma ť nejakú cenu. Cenu, ur čenú 

znaleckým posudkom, my nemáme povinnos ť zo zákona. Robíme 

to preto, aby sme sa nejakým spôsobom mohli od neja kej 

sumy odrazi ť, aby sme boli nie čím chránení, alebo proste 

aby sme mali objektívnu cenu o danom majetku.  

 

 Ja si, pán Hr čka, nedovo ľujem vôbec spochyb ňova ť 

znalecké posudky. Jednak nie som ani znalec, nemám na to 

ani žiadne skúšky. Proste, ke ď je tam pe čiatka súdneho 

znalca, je to pre m ňa informácia, s ktorou pracujem.  

 

 Čo sa týka zvyšovania cien, mali sme takéto obdobia,  

kedy sa zvyšovali ceny predajných alebo prenajímaný ch 

nehnute ľností. Žiadatelia, samozrejme potom o to nemali 

záujem. Boli neúspešné tieto predaje alebo tieto pr enájmy. 

To znamená, že je to jeden z dôvodov, čo je písané v tom 

materiáli, pre čo nedochádza k prevodom týchto nehnu-

te ľností. 

 

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.  

 

 

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

 A čo sa týka vlastne toho samotného zvýšenia, nuž ja 

si nemyslím, že jeden meter pás, ktorý je medzi dvo ma 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

217  

rodinnými domami a jedná sa ešte aj o nejakú vodnú 

priekopu, je pre nás nevyužite ľný, je pre nás prebyto čný, 

nevieme ho nijakým spôsobom ani vysú ťaži ť, ani preda ť, ani 

prenaja ť a je dlhodobo prenajatý. To znamená, že tá suma 

je adekvátna. Netreba sa na to pozera ť tak, že v tej 

lokalite sú predajné tie pozemky za takú cenu, ale treba 

pracova ť so všetkými informáciami, ktoré máme k 

dispozícii.  

 

 Znalcov nesú ťažíme zo zákona. Zákon nám to neukladá.  

 So znalcami pracujeme s takými, ktorí sú a boli tu  

dlhšie obdobie. Doteraz nebolo vznesená žiadna prip omienka 

voči pánovi Fajnorovi. Pokia ľ budete ma ť záujem, pán 

Fajnor nemá problém prís ť a prediskutova ť, tu poveda ť 

svoje stanovisko ku každému znaleckému posudku. 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.  

 S faktickými sa prihlásili pán poslanec Hr čka, 

Osuský, Pilinský, Budaj a Muránsky.  

 Čiže faktické poznámky k pani riadite ľke pán poslanec 

Hrčka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja myslím, že na Slovensku už máme známy prípad 

jedného súdneho znalca na platinových sitkách, kedy  tiež 

nebol spochybnený a štát prišiel k ve ľmi ve ľkej útrate. 

Čiže ja by som to zas nebral ako dogmaticky, že ak s údny 
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znalec dá pe čiatku tak je to alfa a omega. Len naozaj 

proste si myslím, že sa k tomu stava ť logicky a kritický a 

netreba bra ť všetko tak, že tuto je pe čiatka a my o tom 

nemôžme diskutova ť. 

 

 Čiže ja nehovorím, že nejakým spôsobom tomu rozumiem , 

ale proste stále čím ďalej tým viac a viac mám pocit, že 

zákon o nakladaní s majetkom obce hovorí, že máme r obi ť 

súťaž a vo výnimo čných prípadoch, naozaj vo výnimo čných 

prípadoch máme používa ť osobitný zrete ľ. 

 

 Ja ke ď sa pozriem na dnešné zastupite ľstvo, tak z 

dvadsiatich materiálov ide osobitným zrete ľom ko ľko? 85, 

90 %? To o nie čom sved čí. To znamená, ten zákon tam nie je 

na srandu, ten zákon je na to aby sme ho dodržiaval i. A my 

ho pod ľa môjho názoru nedodržiavame. 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.  

 Ďalej s faktickou poznámkou nasleduje pán poslanec 

Osuský. 

 

 

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

 Ja som si, pani riadite ľka, vypo čul ten váš oprávnený 

argument.  

 Zrejme že zo zákona nie sme povinní ma ť znalecké 

posudky v nejakých prípadoch, ale že sú pre nás odr aziš ťom 

alebo odrazom k nejakému orientovaniu sa vo veci.  
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 No, ja s dovolením, na základe skúseností i s auto rom 

takýchto posudkov, menovitým, mám pocit, že môžme k ľudne 

zmeni ť odrazište, pretože Slovensko disponuje inými 

držite ľmi gu ľatých pe čiatok. A je síce fajn, že niekde 

niekoho používame tradi čne, ako tu zaznelo vo vystúpení 

kolegu Hr čku, nepochybne i gu ľatá pe čiatka môže pokry ť 

oxidáciu platiny. A i iné vysoko špecializované činnosti 

sa podrobujú kontrole. Laická verejnos ť sa dokonca, ako je 

známe, sa opovažuje posudzova ť lekárske výkony, pri čom za 

tým lekárom nie je len gu ľatá pe čiatka, ale diplom 

univerzity, pe čať rektora a atesta čných skúšok, a napriek 

tomu sa to deje. Takže považova ť len jeden druh kráv za 

posvätné, je otázne. (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. 

 Ďalej s faktickou nasleduje 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 teda spýtal, ke ďže sa jedná 

o taký lukratívny pozemok, nejaký odvod ňovací rigol v 

šírke jedného metra, ktorý je majetkom mesta, kedy ho 

naposledy mesto čistilo? Alebo ako sa o tento majetok 

stará?  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem.  

 Takže ďalej nasleduje pán poslanec Budaj, opä ť 

faktická. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Na pani riadite ľku. Tak, samozrejme že ja chápem, že 

ona tu vošla do nejakého stereotypu a tento bezvýzn amný 

predaj nieko ľkých metrov predsa ako si iste všimla vyvolal 

diskusiu poslancov o metodike výberu znalcov, a o t om, ako 

sa k ním stavia. Tá veta, že vy si nedovo ľujete 

spochyb ňova ť súdnych znalcov, je v istom zmysle varovná, 

pretože ak vám nejaký súdny znalec bude podlieha ť lobingu 

a bude vám tu posiela ť extrémne nízke ceny, tak mala by 

ste na to prihliada ť, mala by ste pochybova ť o tých 

cenách, mala by ste sa pýta ť, či tento znalec naozaj už 

nepod ľahol ako to jeden poslanec nazval, nejakej korózii.   

 Vyzývam vás, aby ste urobila výberové konania súdn ych 

znalcov a aby sa striedali.  

 

 

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 Muránsky, s faktickou poznámkou k 

vystúpeniu pani riadite ľky. 

 

 

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

 Ja chcem iba podotknú ť, že na pána znalca Fajnora som 

reagoval už na nieko ľkých minulých zastupite ľstvách, kedy 
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som povedal, a to si môžte pozrie ť zo záznamu, že žiaden 

jeho znalecký posudok, ktorý on podá, nebudem rešpe ktova ť 

a nemá moju dôveru. Vyzýval som aj vášho predchodcu , aby 

tohto znalca už nepoužíval. A poviem to znovu, že n ebudem 

hlasova ť za žiadne predaje, ktoré bude ohodnocova ť tento 

pán znalec. 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 Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja trošku odídem od znalcov. Tento 

jarok bol vybudovaný za nejakým ú čelom, možno odvod ňoval 

nejakú časť a samozrejme prešli roky. Ur čité veci boli 

vybudované za ur čitým technickým riešením, ako sú požiarne 

uli čky povedzme na Trnávke, ako sú nejaké prechodové 

chodníky. 

 

 Ja by som potreboval odpove ď, že či povedzme nejakým 

technickým riešením sa vyriešil tento povedzme jaro k, 

ktorý na nie čo slúžil vo ľakedy? A teraz už je nejaká 

kanalizácia, ktorá nahradila tento ú čel, a potom je 

samozrejmé zbyto čné, aby mesto malo tento pás. Takže 

ďakujem.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Bendík, faktická.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. K tomu, čo tu bolo povedané, 

že znalec má gu ľatú pe čiatku, a my to potom nemáme čo 

skúmať, či tá cena je reálna; no, pamätám si aj na prípad 

ENRON a istej audítorskej firmy ANTUR ANDERSEN. Tá tiež 

mala ur čite nejakú gu ľatú pe čiatku a možno že aj dobré 

meno. Neviem, ja som to h ľadal, ale myslím že už 

neexistuje, pretože urobila podvod.  

 

 Čo sa týka pána Fajnora, ja som tu teda nebol, ja so m 

tu nový, ale pozemky ohodnotil na 8 až 9 000 korún pod 

PKO, ke ď mesto chcelo odkúpi ť tie pozemky naspä ť bola tam 

cena okolo 24 000. Tak si položme otázku, ako pán F ajnor 

ohodnocuje mestský majetok?  

 

 

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 Bendík, dobre, už je vypnutý. 

 Teraz s faktickou pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Prosím vás, my sme sa troška sk ĺzli o súdnych 

znalcoch, a podobne. Naozaj ten výnimo čný zrete ľ je vtedy, 

keď ten pozemok je nepoužite ľný. Nehnevajte sa, komu 
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chcete za 650 predáva ť pásik, ktorý je široký slíž. Ke ď to 

on nekúpi, aj to nikto nikdy nepoužije. Ešte tam bu deme 

musie ť chodi ť kosi ť. Však vy si z toho robíte srandu. Tak 

spravme realitnú kanceláriu potom my a posudzujme. Nie že 

tu nájdeme že v lokalite Staré Mesto. Ako to vyzerá , my 

máme v Dúbravke pozemok, ktorý má svah 45 stup ňov a neboli 

sme ho schopní preda ť za ni č, lebo je tam vysoký svah, sa 

tam nedá pestova ť ani obilniny. 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.  

 S faktickou ešte pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcela iba pripomenú ť, že to je 

smiešne poveda ť na takýto slíž štyridsa ť trojmetrový, teda 

štvorcových metrov verejnú sú ťaž. Toto je pri jednom dome, 

čo sa na ni č iné nedá používa ť. A neberme to teda z 

hľadiska toho ohodnocovate ľa, či jak sa tomu nadáva, 

znalca súdneho, toho si vyriešme inokedy. A teraz p redajme 

ten kus pozemku tomu, ktorý už tam má 100 rokov s 

prepá čením za roky už v prenájme a platí za to riadne 

nájom. Neviem, čo je na tomto problém. Toho súdneho znalca 

si vyriešme iným spôsobom a nie pri tomto materiáli . Však 

to je o ni čom, a už sme tu trištvrte hodiny. Ďakujem. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne. 

 S riadnym príspevkom je prihlásená pani poslanky ňa a 

starostka Feren čáková. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Naozaj sa tu riešia v tomto bode 

myslím že smiešne veci. Nepoznám kupujúceho, len ka ždý z 

vás ke ď pozrie na tú mapku, nie je možné preda ť pozemok 

nikomu, len jednému alebo druhému susedovi. Obchodn á sú ťaž 

v tomto prípade by bola maximálne smiešna, pretože neviem 

či by to vôbec bolo možné využi ť ako chodník. Čiže 

jednozna čne by sme nemali myslím že mrha ť čas nad takýmito 

materiálmi a zdržiava ť to, pretože je možné ponúknu ť 

jednému alebo druhému susedovi. A zrejme ten, kto t o 

využíva 9 rokov, tak má asi právo prednostné. 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 s príspevkom pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne pani viceprimátorka. Ja, samozrejme, s i 

netrúfam skuto čne spochybni ť rozumné argumenty, aby 

netrpel Ing. Bahul a Ing. Bahulová nejakým našim sp orom, 

ktorý sa odohráva na chrbte niekoho iného alebo na ich 

chrbte; skôr o niekoho iného. 
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 Ešte mám jednu otázku: Ak je to považované za vodn ý 

tok, teda o čividne tadia ľ steká voda, keby som si ja kúpil 

tento meter, tak prvé čo spravím, že hore drobným 

betónovým zátarasikom odrazím tú vodu a ten vodný t ok sa 

dostane tým pádom k susedovi, ke ď sa o to dobré postarám. 

To znamená, že bude ma ť myslím kolega Ku čera, lebo ten je 

tam napísaný, Ing. Ku čera, ve ľkú rados ť, ke ď mu hore 

odrazí tú vodu do jeho záhrady. To len tak ako na o kraj 

tejto úvahy.  

 

 

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

                námestníka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.    

 S faktickou pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, ja vás len chcem upozorni ť s dôvernou znalos ťou 

územia, že vodný tok to bol naposledy, ke ď tam bol les.  

 Dneska je to urbanizovaná časť s vybudovanou 

kanalizáciou. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Áno, to iba v katastri zostal tento názov, lebo 

naozaj na tom výpise z katastra to figuruje ako vod ný tok. 

Dobre. 

 S faktickou poznámkou ešte pán poslanec Osuský. 
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 No, v tom prípade ako súdny znalec o čakávam, že za 

svoj poplatok sa prídem pozrie ť aspo ň na tvár miesta. A ak 

je nie čo roky odkanalizované a robím tie posudky v teple 

obývaku z katastrálneho listu, je to síce fajn, ale  nie 

som celkom presved čený, že je to nie čo iné ako urobil 

jeden môj kolega vo veci pred dva a pol rokom zbite j 

občianky Slovenskej republiky, ke ď vyšetroval obrázky 

fotografické.    

   

 

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 ešte pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem. A ďakujem pánovi poslancovi Šov číkovi, že 

vlastne odpovedal na tú otázku, ktorú som mal ja. Čiže ten 

odvod ňovací kanál stratil svoj význam, čiže je zbyto čný 

mestu, a teda predajme ho. Ďakujem.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 No, tak viete, keby sme mali toho pracovníka čo bol 

uvo ľnený z magistrátu a napísal by tam, že to už dávno nie 

je vodný tok, že len neprišlo k náprave v katastri,  tak 

mohli sme to ma ť lepšie. Dobre.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

227  

 S riadnym príspevkom ešte pani poslanky ňa Ondrišová.  

 

 

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

 Ďakujem. A ja podávam návrh na ukon čenie diskusie. 

 

 

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.  

 Ešte je prihlásený pán poslanec Pilinský, a potom;  

 

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

 O tom sa musí hlasova ť. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Viem. Čiže diskusia by bola aj tak za chví ľku 

skon čila. 

 Ideme hlasova ť o tom návrhu, ktorý dala pani 

poslanky ňa Ondrišová.    

 Kto je za to, alebo prezentujme sa a hlasujme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťsedem. 

 Za dvadsa ťsedem, proti jeden, zdržalo sa devä ť 

poslancov, všetci hlasovali.  

 

 Uznesením bolo rozhodnuté o ukon čení diskusie. 

 Ešte je prihlásený pán poslanec Pilinský; nech sa 

páči ešte pán poslanec Pilinský. 

 Potom kon číme s diskusiou.  
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 Pán poslanec zrušil svoj príspevok, preto kon čím 

diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby povedala návrh uzne-

senia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii bol predložený jeden pozme ňujúci 

návrh uznesenia od pána poslanca Budaja ktorý znie,  že 

mení cenu na 250 Eur/m2, čo činí sumu celkom 10 750 Eur.  

 O tomto budeme hlasova ť. 

 

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.  

 Prezentujte sa a hlasujeme.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za bolo devätnás ť, proti šiesti, zdržalo sa trinás ť 

poslancov, všetci hlasovali.  

 Uznesenie, no pod ľa mňa bolo prijaté.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Nie, nebolo prijaté; nebolo prijaté uznesenie.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Áno, tuná signalizuje že nebolo prijaté uznesenie;  no 

dobré. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ja dám teraz nový návrh o pôvodnom. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prosím, návrhová komisia predniesla, že budeme 

hlasova ť o uznesení tak, ako je uvedené v materiáli.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Čiže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, 

ako je písomne predložené predkladate ľom.  

 

 

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. 

 Prezentujte sa a hlasujeme.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťdevä ť. 

 Za bolo dvadsa ťšes ť, proti dvaja, zdržalo sa jedenás ť 

poslancov, všetci hlasovali. 

 Uznesenie nebolo prijaté. Ďakujem.  

 Pretože na to, aby osobitný zrete ľ prešiel, potrebu-

jeme dvadsa ťsedem hlasov. 

 

 Bod číslo 30 sme ukon čili.  
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 Je 14,01. Vyhlasujem polhodinovú prestávku na obed ; 

nech sa pá či. 

 Stretneme sa 14,30 h. 

 14,45? Tak vyhlasujem štyridsa ť minútovú prestávku, 

aby sme sa stihli najes ť a nedostali žalúdo čné vredy.  

 

 (Prestávka od 14,02 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, je 

14,45 a pozývam vás do rokovacej sály, aby sme mohl i 

pokra čova ť v našom rokovaní.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, už nás 

začína by ť dos ť na to, aby sme mohli otvori ť naše 

popolud ňajšie rokovanie. Prosím, aby ste prešli z 

miestnosti mezaninu do rokovacej sály. Ďakujem.   

 

 Vážené panie poslankyne a poslanci, je 14,50, a to  je 

čas, kedy za číname naše popolud ňajšie rokovanie.   

 Otváram rokovanie o bode číslo 13. 

 

 

 

BOD 13:  

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD) a v jej regióne  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Informáciu vám predkladáme spolu s hlavným dopravn ým 

inžinierom pánom Schlosserom s tým, že sme v nej uv iedli 

najmä nové skuto čností, ktoré sa týkajú Nosného dopravného 

systému po rozhodnutí zastupite ľstva v apríli. To znamená, 

uviedli sme o čakávaný postup prác v majetkovej oblasti, 

kde transferujeme zmluvy zo spolo čnosti METRO na mesto 

Bratislava, aby sme mohli my by ť stavebníkom, ktorý bude 

podáva ť žiados ť o zmenu stavebného povolenia alebo o zmenu 

stavby pred dokon čením. Robíme veci týkajúce sa prípravy 

projektovej dokumentácie na takú alternatívu Staréh o 

mosta, o ktorej ste hlasovaním rozhodli.  

 

 A myslím si, že máme to nasmerované tak, že budeme  

môcť dokon či ť tie veci v časoch o ktorých píšeme v 

materiáli.  

 Samozrejme, pripravujeme dokumentáciu pre podanie 

žiadosti o nenávratný finan čný príspevok.  

 Robíme rôzne odborné rokovania s predstavite ľmi 

Ministerstva dopravy, Európskej komisie, ich odborn ého 

poradcu JASPERS.  

 Čiže tak ako píšeme v materiáli, veci bežia v zásade  

podľa harmonogramu, ktorý bol nastavený. A túto informá ciu 

vám predkladáme aby ste vedeli, kam sme sa od minul ého 

zastupite ľstva dostali.  

 To ľko z mojej strany na úvod k bodu číslo 13. 

 

 Nech sa pá či, otváram k tomu diskusiu. 

 Pán poslanec Uhler sa hlási; nech sa pá či. 
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Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ:     

 Ja mám jednu krátku otázo čku: V akom štádiu sme v 

riešení Štúrovej ulice? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Sú, prosím, ďalšie vyjadrenia? Nie sú. 

 Pán inžinier, prosím, keby ste zareagovali, vy ste  

predsa len bližšie k tým konkrétnym prácam ktoré sa  robia. 

A ja vás potom prípadne doplním, pretože mám o tom tiež 

nejakú vedomos ť. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 

 V rámci prvej etapy, prvej časti Šafárikovo námestie 

- Bosákova ulica je vlastne riešená kompletne Štúro va 

ulica v klasickom uli čnom prie čnom reze.  

 Táto časť bola vlastne predložená aj pri diskusiách o 

rekonštrukcii Starého Mosta na rade hlavnej archite ktky, 

ako aj na diskusiách s architektmi.  

 

 A bol som sám prekvapený, kde architekti 

neodporu čili, aby sme riešili Štúrovu ulicu, ako ju 

navrhovali aktivisti. Základný dôvod je práve ten, že 

vyús ťujeme Štúrovu ulicu za Jesenského ulicou na Kamenné  

námestie, a tam vlastne kon čí všetko, pretože to je 

vlastne dopravný priestor. 
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 Túto informáciu mi podal priamo predseda Komory 

architektov. A z tohto dôvodu momentálne platné sta vebné 

povolenie je v riešení v Štúrovej ulici také, kde m áme dve 

koľaje elektri čkovej trate, po oboch stranách máme jeden 

jazdný pruh, je vlastne tento jazdný pruh oddelený 

chodníkom, 16 cm obrubníkom. A tento chodník ide vl astne 

po hranu, po uli čnú hranu. To znamená po hranu domov, 

ktoré máme na Štúrovej ceste. 

 

 Zástavka je momentálne umiestnená v sú časnej polohe, 

ale o nej budeme pravdepodobne rokova ť a budeme ju posúva ť 

bližšie k Šafárikovmu námestiu. Ale toto budeme vyk onáva ť 

už priamo po čas realizácie stavby. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vysvetlenie hlavnému dopravnému 

inžinierovi.  

 Ke ďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 Ja som mal zhruba takú informáciu, ako tuná zaznel a, 

že až v štádiu realizácie sa zrejme dostaneme k tým  

veciam, ktoré sa týkajú dotvorenia Štúrovej ulice. Možno 

to bude znamena ť ešte jednu zmenu stavby pred dokon čením 

už len v tejto časti a aj v časti nástupnej hrany na 

petržalskej strany. Aj tam sa uvažuje z pozície 

architektov o niektorých úpravách. Ale nechceme to všetko 

spája ť, lebo by nás to ve ľmi zdržalo z h ľadiska výberu 

zhotovite ľa a všetkých tých vecí, ktoré s tým súvisia. 
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 Pán poslanec, musím poveda ť, že už som ukon čil 

diskusiu. A vlastne v rámci závere čného slova som len 

doplnil pána Ing. Schlossera. Ospravedl ňujem sa za to a 

dávam slovo návrhovej komisii.        

 

 Pán predseda, alebo zástupca komisie, pán poslanec  

Lenč; nech sa pá či.  

 Slovo má pán poslanec Len č; prosím, keby ste ho 

zapli. Neviem, či má kartu vloženú ved ľa.  

 Áno, pán poslanec, tam vám zapli mikrofón, takže n ech 

sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, člen návrhovej komisie, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia 

tak, ako je uvedené v materiáli. 

 

 

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 13 a 

jeho uznesení. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 13. 

 

  Otváram rokovanie o bode číslo 14. 
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BOD 14:    

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

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

Bratislava  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to vlastne problematika PKO, ktorej sa pravidel ne 

na našich zasadnutiach venujeme. My v informácii, k torú 

máte písomne predloženú, predkladáme vlastne odpo čet dvoch 

konkrétnych vecí, ktoré sú nové z h ľadiska vývoja okolo 

PKO. Na jednej strane je to snaha o obstaranie zást upcu na 

právne zastupovanie mesta v súdnom spore, ktorý ved ieme so 

spolo čnos ť Henbury Development. Tam sme postupovali 

verejným obstarávaním, ktoré malo dve fázy.  

 

 A píšeme v materiáli o tej druhej fáze, kde sme zo  

spolo čností, ktoré splnili podmienky pre ú časť vo 

výberovom konaní nastavili kritéria na ponuku ceny.  S tým, 

že komisia, ktorú sme ustanovili, bola zložená z 

riadite ľky magistrátu a štyroch zástupcov poslaneckých 

klubov.  

 A snažili sme sa nájs ť tú najlepšiu ponuku.  

 Žia ľ, sa to zatia ľ nepodarilo, pretože tam bola 

neprimerane nízka ponuka. Tak to vyhodnotila komisi a, 

požiadala o vysvetlenie. A to štádium, kde sa to ve rejné 

obstarávanie nachádza, je práve toto. Čiže zatia ľ nemáme 

výsledok, ale píšeme všetky podrobností, ktoré sa t oho 

týkajú. 
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 Tá druhá línia odpo čtu, ktorý dávame v materiáli sa 

týka rokovaní s Ministerstvom životného prostredia,  kde 

pri stretnutí s pánom ministrom Žigom sme dospeli k  

alternatíve, ktorá sa zdá takou kompromisnou altern atívou 

z h ľadiska možného vývoja v priestore nábrežia; Dvo řákovho 

nábrežia, tak sa oficiálne nazýva.  

 

 A to je alternatíva, že by z výskumného ústavu 

zostala tá najcennejšia časť, ktorá sa týka laboratórií, 

že by sa s ňou nehýbalo. Vlastníctvo pozemkov pod ňou by 

zostalo na ďalej v rukách štátu. Tie okolité pozemky by sa 

začlenili do novej zástavby a boli by predmetom zámeny  

medzi štátom a mestom, vrátane tej administratívnej  

budovy, ktorá tam stojí. A tam by sa  zrealizoval i nves-

ti čný zámer, ktorý by do seba zakomponoval aj priestor  

súčasných laboratórií. Teda toho priestoru, ktorý by 

nebolo tým pádom potrebné nahradzova ť, h ľadať na to 

osobitné peniaze.  

 

 A v tej administratívnej budove má dnes Výskumný 

ústav vodného hospodárstva umiestnené svoje adminis tra-

tívne priestory a tiež nejaké laboratórne prístroje , a 

tieto by investor vlastne ponúkol do vlastníctva št átu v 

tej novej zástavbe, ktorá by tam vznikla.  

 

 A štát by musel v prechodnom období tú administrat ívu 

zabezpe či ť v nejakom inom priestore. Ale de facto by do 

toho štát nemusel vklada ť žiadne finan čné prostriedky, 

pristúpil by len na zámenu pozemkov s mestom. Mesto  by 
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potom následne tie pozemky v priestore Výskumného ú stavu a 

jeho okolia zamenilo za pozemky pod PKO.  

 

 A výsledný stav, keby sa táto alternatíva presadil a 

by znamenal, že máme RIVER PARK, potom by bol mests ký 

pozemok na ktorom stojí kompletná budova PKO, za ňou by 

nasledovala zástavba, v ktorej by bol v členený výskumný 

ústav, tá jeho časť, ktorá je pre ministerstvo 

nenahradite ľná, pretože má v sebe technológie a techniku, 

ktorú nevedia inde nahradi ť, alebo za nie malé peniaze. 

Preto by boli radi, aby zostala.  

 

 A v tých priestoroch, ktoré by sa tam postavili ak o 

nové by bol umiestnený aj samotný výskumný ústav z 

hľadiska jeho zamestnancov, priestorov a ďalších 

laboratórií, ktoré ústav potrebuje pre svoju činnos ť. Čiže 

zostal by prítomný z h ľadiska administratívnej funkcie 

toho nábrežia aj výskumný ústav. 

 

 Toto je ponuka, ktorá sa nám z h ľadiska hodnotenia 

zdá zaujímavá. Máme pripravené rokovanie so spolo čnos ťou 

Henbury Development, pretože toto sme s nimi zatia ľ 

prerokova ť nestihli, iba na takom neoficiálnom 

telefonickom stretnutí a z toho sa nedajú robi ť oficiálne 

závery.  

 

 Čiže o ďalšom vývoji v tejto oblasti, či tá 

alternatíva nás posúva dopredu a privedie nás k mim osúdnej 

dohode, pretože to by bol ve ľký výsledok keby sme dokázali 

nájs ť vlastne záujem každého partnera, štátu, mesta aj 

developera a uspokojili ho v tom priestore Dvo řákovho 
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nábrežia. Ten výsledok by mal by ť vysporiadaný tak, že 

nebudeme pokra čova ť v súdnych sporoch, ale dokážeme 

dohodnú ť túto vec tak, že by sme zastavili súdne konania a 

vlastne spo ľahli sa; spo ľahli sa, uzavreli dohodu, ktorá 

každému vytvorí priestor na realizáciu jeho aktivít  a 

záujmov v priestore nábrežia Dunaja.      

 

 To je, prosím, obsah materiálu, ktorý sme vám 

predložili. Sú tam samozrejme uvedené podrobností.  

 

 Ja kon čím úvodné slovo k tomuto materiálu a otváram 

priestor pre vás; nech sa pá či, diskusia.  

 Pán poslanec Budaj aj faktickou poznámkou, aj riad nym 

príspevkom. 

 Pán poslanec, máš slovo. Nech sa ti pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Je to skôr pár otázok, čiže ani nie 

príspevok. Ja oce ňujem, že sa rokovania posunuli, to chcem 

poveda ť hne ď na za čiatku. A poprosím, pán primátor, ešte 

raz, teda časť tej zrkadlovej kópie PKO, ktorá je teraz 

vodohospodárska výskumná, to zariadenie, tá by zost ala 

stá ť? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, keby som to mal názorne ukáza ť, tak 

takto vyzerá tá kópia PKO, resp. aby som bol presný , tak 

takto ke ď pozeráme od Dunaja. Táto časť nie je cenná, 

pretože je to len budova.  
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 V tejto dlhej časti, ktorá je povedzme kópiou 

estrádnej sály, tak sa nachádzajú prístroje, zdroje  vody, 

proste veci, ktoré sa ťažko dajú prenies ť bez vysokých 

nákladov do iného priestoru. Táto by zostala.  

 

 Tá stredná, o tej si ministerstvo vie predstavi ť, že 

by sa stala sú časťou tej novej rozvojovej aktivity. Čiže 

táto je len priestorom na to, kde sa postaví ten fy zicky 

model, dovedie sa tam voda a skúmajú sa veci. 

 

 A sú časne si ministerstvo vie predstavi ť, že tá 

vysoká administratívna budova, ktorú na tom nábreží  

poznáme, aj tá by bola vlastne ponúknutá pre develo pera. 

Ale podmienka je za to zachova ť to, čo ministerstvo 

považuje za najcennejšie na tom laboratóriu a kvôli  čomu 

si do tohto laboratória dávajú robi ť svoje zákazky 

Francúzi, Rakúšania a niektoré iné krajiny, ktoré t akéto 

fyzické modelovanie už nerobia vo svojim laboratóri ách a 

robia to skôr po číta čovo.  

 Pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

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

 Ja len krátku otázku: M ňa by zaujímal aj názor potom 

ani hlavnej architektky. Lebo teraz, ke ď si to tak 

predstavím, tak v podstate je tam RIVER PARK I, kde  je 

nejakým spôsobom zrekonštruované nábrežie. Potom pô jde 

PKO, kde je teda to nábrežie vyzerá tak ako vyzerá.  Potom 

pôjde zase nejaký RIVER PARK II, ak to správne cháp em, 

zasa moderné budovy, zase nejaké iné nábrežie, a po tom 

pôjde zase zvyšná časť výskumného ústavu, stará budova. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie.  

 

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

 Čiže zlé som to pochopila, hej?. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno.  

 

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

 Čiže to znamená, že pôjde PKO a potom pôjde nová 

časť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Potom pôjde nová časť, v ktorej bude zakomponované 

nie čo čo vy zvonku možno ani neuvidíte, že tam zostala 

nejaká staršia zástavba.  

 Tá jedna noha toho PKO sa dá schova ť do zástavby, kde 

od nábrežia budete ma ť kompletný pocit. Čiže to staré, to 

čo nám bude pripomína ť tú minulos ť, by zostalo v tej 

polohe PKO.  

 A tam by to bolo kompletné a muselo by sa vyrieši ť 

ako to budete vníma ť aj zo strany elektri čky, teda tej 

časti kde máme mestskú hromadnú dopravu a individuál nu, 

tam tiež by zrejme bolo treba tiež dotvori ť.  

 A v tom je to zložité. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

241  

 Ale ke ď si pamätáte, developer ponúkal že nechá 

strednú časť nášho PKO. Čiže tá myšlienka, že nie čo má 

zosta ť a obostavia sa to novým, nie je nová. Tu sa použil a 

veľmi zaujímavým spôsobom zo strany ministerstva. Ďakujem 

pekne. 

 Pán poslanec Osuský, faktická poznámka. 

 

 

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

 Teda teraz pán primátor sa pýtam tak skorej v záuj me 

ozaj ľudí, ktorí na to budú pozera ť prípadne z druhej 

strany lodí a z výhliadkových plavieb; dá sa teda 

očakáva ť, že tá význa čná výskumná časť budovy bude nato ľko 

obstavaná, že vlastne splynie?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Áno. 

 

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

 Áno. Že teda nebude tam ako "krivý na stene", ako sa 

vravelo u nás v Liptove, že bude taká poctivo zalia ta. 

Lebo sú príklady napríklad uchovania pražskej burzy  z 

prvej republiky ako objektu okolo ktorého bolo post avené 

železné Národné zhromaždenie; hore na Václavaku. Ta k v 

podstate že sa to nechalo vidite ľné. 

 Ale toto zrejme by sa úplne stratilo vo vnútri toh o 

objektu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, priznám úprimne, že nie sme ešte tak  

ďaleko. Toto musí poveda ť developer. Ale tá myšlienka je 

zhruba taká, že áno, malo by to by ť sú časťou nie čoho, kde 

to bude citlivo zakomponované tak, aby to nerušilo,  ale 

vytváralo to pocit nového nábrežia, kde sa zachoval o aj 

nie čo z tej histórie, o ktorú sme sa tak usilovali v 

minulom aj v tomto volebnom období.  

 Pani hlavná architektka reaguje na výzvu, aby sa 

vyjadrila. 

 Pani hlavná architektka, máte slovo; nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka:    

 Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako pán primátor povedal , 

je to čerstvá informácia nielen pre vás ale aj pre m ňa.  

 Čo sa týka mojich aktivít ešte, pomaly už je to rok.   

 Bola som sa pozrie ť, poznám ve ľmi dobré tieto 

laboratóriá, i ke ď sú poviem ve ľmi vzácne, ako sa to 

interpretuje. Sú v dezolátnom stave, samotná budova  je v 

dezolátnom stave, ale iste sa s tým nie čo dá robi ť. A 

najmä som tam objavila artefakty takej, poviem, 

vodohospodárskej priemyselnej architektúry z 50. ro kov, z 

bývalého Česko-Slovenska, ktoré sú skuto čne skvostom.  

 

 A už pri mojich rozhovoroch s J&T a vôbec ke ď sa 

stretneme, tak vždy im hovorím, že vlastne to je to  čo by 

ten hotel alebo už čoko ľvek, administratívnu budovu, ktorú 

na tom mieste by postavili, kde by to, takto ako sa  tu 

nazna čuje, vedeli obostava ť. Tak to by mohlo zhodnoti ť ten 
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priestor. To bol ten historický vstup do toho indus triálu, 

lebo to je vlastne industriálna stavba.  

 

 Čiže to vklinenie do novej štruktúry je len, by bolo  

len pozitívnym. Ak sa to takto bude vyvíja ť, ja to len 

privítam. A som presved čená, že vlastne by sa mali necha ť 

do tej samotnej haly, kde sú tie modely, ako sme to  

videli, zažili aj Dunaja, so všetkými mostmi, de fa cto je 

to jeden kompletný model, model nášho mesta v tejto  časti. 

Že vlastne by mohli by ť dokonca priezory do týchto 

pracovných priestorov, ktoré by v čase boli otvorené, 

presklené a by to celý ten komplex nadhodnotilo.   

 

 Čo sa týka samotnej, nazývame to výškovej, ale je to  

osem podlažná budova Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva, ona má okolo seba, čo my vnímame, možno ke ď 

prefr číme okolo autom, má ve ľmi ve ľa pozemku okolo seba. 

Takže ur čite tento pozemok, ak to teda dochádza k takejto 

podobe, sa dá investorom ve ľmi dobre zhodnoti ť. Nachádza 

sa na tomto pozemku samotný zdroj vody pre tieto 

laboratóriá; to sa dá všetko samozrejme technicky 

zabezpe či ť a dorieši ť, takže budeme sa tým zaobera ť.  

 

 A ja vlastne túto informáciu vítam v tomto smere, aby 

sme sa teda už v tomto území pohli. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani hlavnej architektke. 

 Prihlásil sa pán poslanec Greksa; nech sa pá či.   
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Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:    

 Ďakujem, pán primátor. Mne sa ten, zatia ľ môžem to 

nazva ť nápad, ešte to nie je vlastne hotová vec, ve ľmi 

páči. Ale ešte by som sa rád opýtal teda: Tým pádom ná m 

ostane PKO v takom stave v akom je, a že čo sa uvažuje, že 

čo by sme, ako by sme s ním nie čo spravili, aby to bolo 

funk čné? 

 Ja viem, že v čera som od vás po čul odpove ď už, ale 

preto som myslel aby sme o tom porozprávali aj tu, na 

tomto širšom fóre. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, vy viete, že my sme do rozpo čtu tohto 

roku dali sumu 350 000 Eur, ktorá má slúži ť na to, aby sme 

istým spôsobom zrekonštruovali priestor PKO.  

 My sme zatia ľ s tými peniazmi narábali ve ľmi opatrne 

v tom zmysle, že sme nevedeli ako sa situácia bude 

vyvíja ť.  

 

 Keby sa to vyvíjalo takým smerom, ako som teraz 

nazna čil, tak má zmysel sa vážne zaobera ť investovaním do 

budovy, pretože v tom stave v akom je teraz, nemôže  

zosta ť. Myslím, že tam viacerí poslanci boli na obhliadke , 

ktorú sme spolo čne absolvovali, videli vnútorné priestory, 

do ktorých treba investova ť. Sú veci aj vonku, do ktorých 

treba investova ť, lebo do budovy v niektorých bodoch 

te čie. Čiže máme tam čo robi ť.  

 A možno nám nebude sta či ť tá suma, ktorú máme. 
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 Pani riadite ľka mi teraz čerstvo predložila 

informáciu o nákladoch zhruba 550 000, ktoré treba na 

rekonštrukciu do takého stavu, aby ste tam mohli vl oži ť 

aktivity a za čať tam nie čo robi ť. Toto bude predmetom 

posudzovania komisie. Ja nechcem by ť ten, kto povie, že 

áno, takto. 

 

 Čiže, ke ď máme zvýšené náklady, musíme vás vedie ť 

presved či ť, že pre čo to chceme a pre čo to máme investova ť. 

Čiže ur čite s tým materiálom prídeme za vami. Ja to vidím 

reálne tak, že do júnového materiálu vložíme aj odp ove ď na 

vašu otázku, čo s tým priestorom ďalej? 

 

 Keby sa to vyvíjalo tak, ako sa to teraz nazna čuje, 

že to bude spolo čná dohoda všetkých, prestanú súdne spory.  

 Potom na nás budú všetci klás ť otázku, a čo urobíte s 

PKO?  

 Ako to tam bude vyzera ť? Ako zrevitalizujete ten 

priestor aj vonkajší, aj vnútorný, pretože nechceme , aby 

to zostalo len v tom stave v akom je dnes. Chceme t am 

uchova ť génius loci, ako sa hovorí, toho ducha, ale na 

prevádzku potrebujeme investova ť aj peniaze. Minimálne 

kotol ňu a tie vnútorné priestory da ť do istého poriadku. 

 

 Takže pokúsime sa odpoveda ť aspo ň na odhad toho, čo 

by si to vyžadovalo, aj s nákladmi ktoré máme, ktor é môžme 

urobi ť teraz a ktoré prípadne by sme investovali v budúco m 

roku. 

 Ke ďže sa nikto ďalej k tejto téme nehlási, uzatváram 

možnosť prihlási ť sa. 
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 A poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

je písomne predložené predkladate ľom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri poslancov prítomných. 

 Tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa nezdržal.  

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 Prejdeme k bodu 31.  

 

 Ešte predtým sa chcem po ďakova ť pani námestní čke 

Kimerlingovej za vedenie rokovania. A my budeme pok ra čova ť 

tam, kde ste pred obednou prestávkou prestali. Je t o bod 

31. 

 

 

BOD 31:  

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

parc. č. 3652/17, ako prípadu 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  

 Slovo má pani riadite ľka magistrátu. 

 Zrejme je tu dohoda taká že neuvádza, pokia ľ je zhoda 

mestskej časti, komisie, at ď. Takže to bude bez úvodného 

slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Pán poslanec Len č sa hlási. Nech sa vám pá či, pán 

poslanec. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Jediná pripomienka, 

ktorú ja mám, tá smeruje k tomu vyjadreniu starostk y, 

ktoré je tam s podmienkou. Podmienka pod ľa mňa nie je 

nerealizovate ľná, ale ťažko vynútite ľná; a navyše ešte 

poznám to tam dôverne.  

 A z tých fotografií, ktoré sú na konci materiálu t o 

vyzerá tak, ako keby to tam bola zele ň proste, ale je to 

fotené tak, že tie kríky vlastne zakrývajú tú stred nú 

časť. A na tej strednej časti už asi prenajímate ľ alebo 

ten čo sa cíti budúcim vlastníkom vysypal štrkodrvovú, 

proste parkovisko a už tam teraz parkujú autá. Takž e 

neviem si celkom predstavi ť, ako môže by ť naplnená tá 

podmienka, ktorú starostka k tomu dala.    

 

 Iná č proti parkovisku by som ni č nemal, lebo je tam 

katastrofálna situácia okolo. A ke ď tam pribudnú ďalších 4 

- 5 parkovacích miest, tak to bude iba na prospech.  

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. 

 Ke ďže sa nikto nehlási, pani riadite ľka, chcete 

reagova ť na túto pripomienku?  

 Pán poslanec, budeme zrejme rokova ť s investorom, 

pretože budeme uzatvára ť zmluvu, takže zareagujeme na tú 

vašu pripomienku, aby sme to dali do nejakého 

záväznejšieho tvaru. Tú podmienku, ktorú formuloval a pani 

starostka a usporiadali ten priestor, aby tam mohla  by ť aj 

zele ň, aj parkovisko; tak ak som dobre rozumel tej vašej  

pripomienke.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ke ď ste tu neboli mali 

sme materiál, ktorý mal takisto ako v tomto materiá li na 

strane 14 a 15 stanoviská Referátu generelov techni ckej 

infraštruktúry. Sú tu nie uvedené, pretože je tu uv edené, 

že bol uvo ľnený z magistrátu; uvo ľnený z magistrátu 

spracovate ľ. Čiže odkanalizovanie vodné toky a plochy, nie 

je vyjadrenie z tohto dôvodu, a takisto ani zásobov anie 

plynom a teplom. 

 

 Tak len by som teda rada dala toto do pozornosti, že 

myslím si že aj tie stanoviská sú dôležité. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Súhlasím s vami.  

 To si dáme do poriadku, pretože chceme urobi ť nové 

prerozdelenie práce na úrovni magistrátu, aj z h ľadiska 

štruktúry oddelení, aj z h ľadiska zodpovednosti 

zamestnancov toto budeme rieši ť. Také vyjadrenia tu nemôžu 

byť. Musí ma ť každú tú činnos ť na starosti konkrétny 

zamestnanec a musí tam by ť vyjadrenie. Inak tie materiály 

nemôžme predklada ť. Čiže to si pani riadite ľka berie za 

svoje aj s príslušnými kolegami, ktorí za tieto obl asti 

zodpovedajú, aby sme to dali do poriadku, aby sa v tých 

materiáloch písalo to, čo je pravda.  

 Neviem, kto sa mi teraz prihlásil ako úrad? 

 Možno organiza čné oddelenie? Vy chcete diskutova ť?  

 Po čkajte. Prepá čte, ke ď už tak do mikrofónu.  

 

 

Mgr. Dagmar  K r a m p l o v á, vedúca organiza čného 

oddelenia:   

 Ahá, pardon. Ja som chcela da ť do pozornosti, že k 

31. boli rozdané stanoviská; dnes ráno ste to mali na 

stole, možno ste si to nevšimli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže je to doplnené. To len pre pani poslanky ňu aj 

pre vás všetkých, že sme si boli vedomí toho, že ná m tam 

chýbajú veci, čiže sme ich doplnili. Dostali ste dnes 

ráno, ospravedl ňujem sa za to. Nabudúce to bude už 

súčasťou materiálu.  

 (Poznámka.) 
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 Viem, ja hovorím o 31. lebo teraz rozprávame o bod e 

číslo 31. Čiže pani Kramplová upozornila na 31. Nemáme to?  

Máme? Našiel niekto, poslanci. Pani poslanky ňa Jégh to 

našla. Ja som to tiež ešte nenašiel. Aj pani Ondriš ová. 

Dobre.  

 

 Takže prosím, túto pripomienku berieme. Nie je ter az 

otázka, či sme vám to ráno dali alebo nedali. Má to by ť 

normálnou sú časťou materiálu už do mestskej rady. Čiže 

zabezpe číme to tak, aby sme to všade mali.   

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu číslo 31. 

 Slovo má návrhová komisia.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predkladate ľom 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 je v sále.  

 Dvadsa ťpäť z nich hlasovalo za, nikto nebol proti, 

ôsmi sa hlasovania zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme neodsúhlasili tento návrh a 

pokúsime sa s ním pracova ť ešte vo vz ťahu k finan čnej 

komisii a k vám, aby sme zvážili, čo s tým vieme urobi ť.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

251  

 Ale v tejto chvíli je pravda, že sme neprijali pla tné 

uznesenie a neschválili sme to.  

 Bod číslo 32. 

 

 

BOD 32:  

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

č. 3553/44, 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. Tiež je to bez úvodného slova.  

 Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

 Ke ďže sa do nej nikto neprihlásil, prosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia 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 ťtri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťtri za, jeden proti, deviati sa zdržali 

hlasovania. 

 Ani tento materiál sme prijali. 
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 Vážené panie poslankyne a poslanci, pripomína mi t o 

humoristickú dvojicu Lasica - Satinský, ke ď Lasica tak 

zdvihol ruku a hovorí: Neprešlo to. Tak akože ticho , 

potichu čky, nikto nepovedal. Ja vás chápem, že osobitný 

zrete ľ, ale aby ste rozumeli, že ke ď máte nejaké výhrady, 

povedzte nám ich. My teraz nevieme čo máme urobi ť. Potichu 

niekto nestla čí, akože ni č sa nedeje, a ja vlastne neviem 

ten signál od vás, čo mám urobi ť?  

 

 Mojou povinnos ťou je naplni ť rozpo čet tohto mesta a 

zabezpe či ť jeho normálne fungovanie.  

 Neprejde nám tu 10 vecí a budeme ma ť problémy, nielen 

my ale aj vy.  

 Pretože vám prinesieme návrh na zosekanie rozpo čtu a 

všetky veci ktoré sa zdali že ešte ako tak bežia, t ak budú 

beža ť horšie, lebo nebudú ma ť peniaze.  

 Je to vážna situácia. 

 

 Ja by som vás ve ľmi pekne poprosil, ak nám dáte 

signál, my s ním budeme vážne pracova ť. Lebo rozumiem 

každej pripomienke, rozumiem výhradám, ktoré sú 

formulované a viem s nimi pracova ť.  

 Ale ke ď sa nikto neozve a potom povie - neprešlo to, 

tak mi to príde trošku také neférové; vo či mestu, nie vo či 

mne, ale vo či mestu.  

 

 Čiže prosím, 32. uzavreté s tým, že nebolo prijaté 

uznesenie.  

 Ideme na bod číslo 33. 
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BOD 33:  

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

č. 14472/46, 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, úvodné slovo; nech sa pá či.  

  

 

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

 Ja by som vás naozaj poprosila o podporu týchto 

materiálov, lebo ako povedal pán primátor, my potre bujeme 

naplni ť rozpo čet mesta.  

 A ke ď to takto ďalej pôjde, tak to nemá ďalej význam 

predklada ť tieto materiály. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, úvodné slovo je také, že je to zatia ľ 

bez pripomienok. 

 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 33. 

 Hlási sa do nej pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som možno ešte upozornil, že ja som 

interpeláciou nedávno pýtal, aký bol priemer pozemk ov, za 
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ktoré magistrát predával za posledných 5 rokov; ak si 

spomínate?. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Áno.  

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 A mám tu ten e-mail, teda tú vašu odpove ď, nebudem ju 

teraz číta ť, ale znela odpove ď v tom zmysle, že priemerná 

cena za ktorú predával magistrát pozemky za posledn ých 5 

rokov, že priemerná cena  je 169 Eur. Plus som bol 

upozornený, že táto cena nie je trhová, pretože sa často 

krát predávalo osobitným, alebo predávalo špeciálny m 

prípadom ako Lige pre rakovinu, a podobne. 

 

 Čiže ako napríklad môj postoj by som vám deklaroval 

tak, že akonáhle tá cena je pod 5-ro čným priemerom 169, 

tak a je to osobitným zrete ľom, je to na zváženie, no.  

 

 A ja som to deklaroval hne ď na za čiatku, pre čo osobne 

som chcel da ť návrh na to, aby sa osobitné zretele z 

nejakého konkrétneho dôvodu stiahli. Neviem, či teda 

kolegovia kvôli tomuto alebo kvôli nie čomu inému sa 

rozhodli, že to neprechádza. Ale možno aj to je dôv od. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tento predaj pozemku je na Trnávke, j e 

to kone čná trolejbusov ved ľa pohostinského zariadenia s 

ktorým sú, aj boli v minulosti problémy, nerešpekto vanie 

večerného k ľudu a rôzne, rôzne problémy.  

 Čiže náš klub sa k tomuto predaju osobitným zrete ľom 

postaví tak, že nesúhlasíme s týmto predajom vzh ľadom na 

to o čo sa jedná.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Všeobecne by som chcel poveda ť na to, čo hovorí 

kolega, že jeho klub ako zareaguje.  

 O tomto materiáli, o ktorom rokujeme, je napísané,  že 

na mestskej rade nezískal dostato čný po čet hlasov a vo 

výpise zo zasadnutia príslušnej komisie táto materi ál 

stiahla z rokovania.  

 Takže úplne celkom "ízi" to asi nie je.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec a starosta Ružinova Pekár. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

256  

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. Aby som 

to vysvetlil, my sme sa stretli na osobnom rokovaní  a pani 

riadite ľka magistrátu pris ľúbila, že v zmluve bude uvedená 

podmienka, že tento predaj bude slúži ť naozaj na 

vybudovanie krytého kontajnerového stojiska. Takže ten 

súhlas tu teraz existuje. A je zaujímavé, pán primá tor, že 

naozaj apelujete na to, aby sme dostali peniaze do 

rozpo čtu. Je to 38 m2, treba si urobi ť poriadok v 

poslaneckých kluboch.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán poslanec Muránsky diskutuje; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja chcem iba vysvetli ť, že pre čo som hlasoval proti v 

tom predchádzajúcom bode. Tam zase bol posudok robe ný 

pánom Fajnorom, a ako som sa vyjadril už na minulom  

zastupite ľstve, aj na dnešnom, nie som ochotný proste 

akceptova ť posudky, ktoré boli robené týmto pánom. Čiže to 

bol dôvod, pre čo som hlasoval aj proti. Čiže budem stále 

zastáva ť túto líniu, a to je vlastne vysvetlenie. 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 Kugler, s faktickou. 

 

 

Ing. Ladislav  K u g l e r, poslanec MsZ:   

 Ja teraz na pána Muránskeho ako on dal vysvetlenie . 

Aln nerozumiem tomu, že nikto sa neprihlásil v príp ade 

predošlého bodu do diskusie, nikto sa nepýtal na ne jaké 

skuto čností okolo toho predaja. Je to nevyužite ľný 

pozemok, tak pre mesto, takisto pre mestskú časť. Je to v 

ochrannom pásme železnice.  

 Ako je mi to ľúto, bolo tam kladné stanovisko pani 

starostky mestskej časti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd chce reagova ť na pána poslanca 

Muránskeho. 

 

 

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

 Ja by som iba doplnil. V materiáli ni č o 

kontajnerovom stojisku nie je.  

 A neviem, akým spôsobom zabezpe či ť, aby tam v 

budúcnosti niekto nejaký kontajnerové stanovisko vy budoval 

alebo vybudoval nie čo iné.  

 

 A k tomu minulému bodu; tak samozrejme, tam číta ť 

materiál, je tam uvažované o roz členenie Dvojkrížnej. A 

samozrejme, tieto podzemné rezervy má význam, aby s i mesto 

držalo. 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.  

 V materiáli máte na strane 3 napísané: "Na predmet nom 

pozemku plánuje zriadi ť kryté stojisko pre nádoby na 

komunálny a separovaný odpad a okolie vysadi ť zele ňou". To 

len na strane 3 je pod skutkovým stavom, tretí odst avec. 

Čiže pán starosta sa dotkol presne tej podstaty, kto rú 

obsahuje aj materiál. 

 Prosím, ďalej diskutuje pán poslanec Fiala. 

     

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:      

 Ďakujem za slovo. K tomuto a aj k predchádzajúcim 

materiálom neprešlo myslím rôznymi hlasmi politické ho 

spektra.  

 

 A možno ešte poznámka ku kolegovi Muránskemu:  

 Nie je problém navýši ť cenu napríklad, ak sa mu 

nepozdáva znalecký, teda výška znaleckého posudku. Ale iba 

upozor ňujem, že možno už teraz sú na svete znalecké 

posudky tohto pána, ktoré stáli nie čo toto mesto. Je 

možné, že bude treba, pravdepodobne ak bude chcie ť 

magistrát, aby boli predaje úspešné, da ť spravi ť posudok 

duplicitne.  

 

 Jednoducho, ja mám z toho nie celkom dobrý pocit, že 

vlastne toto je jediný dôvod, pre ktorý sa poslanec , pre 

ktorý poslanec nepodporí nejaký materiál. Ja by som  

napríklad tak, ako v prípade pána Budaja, ktorý nav rhol 
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navýšenie ceny, podporil som aj zvýšenie ceny pôvod nej, 

napriek tomu to neprešlo.  

 

 Ale zdalo by sa mi korektnejšie skôr navrhnú ť solídnu 

vyššiu cenu ako iba jednoducho nepodpori ť materiál. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie pán poslane c 

Šovčík. 

 

 

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

 No, ja chcem zareagova ť. Ja osobne si myslím, že 

magistrát nepotrebuje ma ť aby predaje boli úspešné. Ale my 

ako poslanci pri prijímaní rozpo čtu na rok 2012 sme sa 

rozhodli, že ve ľkú časť príjmov nášho rozpo čtu naplníme z 

predaja majetku. Takže je to o našom rozhodnutí, ni e o 

rozhodnutí magistrátu. Magistrát nám robí len techn ické 

zabezpe čenie, prípravu materiálov do tohto zastupite ľstva.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalšou faktickou reaguje pán poslanec Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 
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 Ja si myslím, že pán poslanec Muránsky dáva istú 

formu protestu proti stereotypu, ktorý tu stále pre vláda. 

A ja si myslím, že je na mieste. Ja som tiež vyzval  pani 

riadite ľku, ona na to zatia ľ nereagovala, aby zmenila tú 

prax, aby sa vybralo proste nieko ľko mien v nejakej sú ťaži 

a potom dajme tomu losoval ten dodávca, ale aby sme  

nepokra čovali v tej praxi, najmä v tomto jednom prípade už 

veľmi, ve ľmi vidite ľne zlej.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

        Ďakujem pekne. 

 Slovo má poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Ja by som chcel 

nadviaza ť na to o čom sa tu bavíme.  

 Ja by som tak chcel poprosi ť pána kolegu poslanca 

Muránskeho, aby on vybral nejakého súdneho znalca, ktorý 

má jeho dôveru. Lebo dokonca aj predchádzajúci bod,  kde 

nebol tento znalec, aj ten bol jeden z tých, ktorý sa 

zdržal a neprešlo to o jeden hlas.  

 Ale potom, ke ď má výhradu aj k tomu, aby ur čil toho, 

ku komu nemá výhrady, aby vlastne toto vôbec mohlo 

prebehnú ť. Lebo tu sa bavíme naozaj o pozemkoch ktoré majú 

40 centimetrovú šírku a sú pri pozemku nejakého vla stníka. 

A bavíme sa, ako mu vyrúbeme, ko ľko za to bude musie ť za 

to zaplati ť a akú to má hodnotu 650 Eur za meter. Neviem, 

či sme objektívni. 
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 A potom naozaj nepotrebujeme niekedy ani znalecké,   

keď to tu ohodnotíme, ke ď sa tu spraví nejaká skupina 

znalcov. Ale ur čili sme ako skupinu znalcov ekonomickú 

komisiu, finan čnú komisiu, kde to prešlo bez problémov, 

obidve. Ur čili sme si radu, kde to takisto prešlo.  

 A prídeme sem, a tu sú zrazu výhrady k pánu 

Fajnorskému, alebo ako sa volá. Alebo vypíšme si tý ch, ku 

komu máme výhrady. Celkom dobrý systém spravme, a a j ich 

deti, aj ich švagrovia. Ja som dokonca po čul, že aj 

švagrovia tohto znalca sú tiež znalci a tiež to pln e 

nesedí. To zase kolega, ako sa volá? Hr čka, zase pozná tie 

stromo, tie rodostromy, že aby sme to presne odsled ovali. 

Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Reaguje poslanec Hr čka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Takže ako pod ľa mňa ke ď si raz niekto povie, že to 

bude predáva ť za súdnoznalecký posudok a mestská časť si 

nechá; a teda hovorím, ja neviem, ja som na za čiatku 

upozornil, že či tam naozaj je to rodinné puto. Je tam iba 

nejaký náznak. Ale ke ď si teda nechám proti ponuku urobi ť 

od iného príslušníka, tak to o nie čom sved čí; ak by to tak 

bolo.  

 A teraz ja si tiež myslím, že tu je o tom, na tent o 

problém ako uviedol aj pán Budaj, upozor ňujú viacerí 
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poslanci častejšie. Nie je to proste momentálny problém. 

Naozaj tu už vyzývali na predchádzajúcom zastupite ľstve, 

na pred predchádzajúcom zastupite ľstve, ni č sa nezmenilo.  

 Áno, bohužia ľ, vyšlo to zrovna na také nezaujímavé 

pozemky. Možno je to dobré, že s nimi nebude na bud úce 

problém.  

 

 Ale možno naozaj stojí sa zamyslie ť nad tým, že možno 

treba zmeni ť systém a možno potom my nebudeme ma ť ten 

pocit, že nás niekto tla čí k múru a hovorí; bu ď, alebo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďalší v diskusii je prihlásený pán poslanec Černý. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Zaznelo tu nieko ľkokrát, že by sme 

mali si vybra ť nejakého iného znalca alebo nejakých iných 

znalcov. Ja sa chcem spýta ť, či bude to kritérium na výber 

toho znalca?  

 Bude to ten, kto nám spraví tú najvyššiu možnú cen u, 

za ktorú to nepredáme? 

 To je ten najsprávnejší a najlepší znalec?  

 

 Však predsa my musíme h ľadať aj nejaký pomer medzi 

tým, či je to reálne, schopné preda ť, predané by ť, alebo 

nie. Ako ke ď sa tu jedná o takéto zbytkové kúsky a 

pozemky, ktoré len vysporiadávajú majetkovoprávne p omery v 

rámci nejakých sce ľovania parciel, ja v tom nevidím žiaden 
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problém, aby to bežalo za túto cenu. A nejakú osobn ú 

averziu k nejakému znalcovi tu prenáša ť do zastupite ľstva, 

to si nemyslím, že je vhodné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Pán kolega Černý, tu 

nejde skuto čne o to, že si máme robi ť testovanie znalcov 

podľa toho, ako najviac nehorázne a najvyššie ocenia 

nie čo. Myslím si, že problém v ktorom sa pohybujeme sú 

skôr pocity, pripus ťme že pocity, hlasujúcich o tom, že tu 

sa pohybujeme v najnižších možných pásmach. Tým net vrdím, 

že len najvyššie sú terapie, ale aj najnižšie nie s ú 

nejaké hrdinstvo.  

 A ešte raz; jedným z ve ľkých výdobytkov pokusu o 

zlepšenie súdnictva v tejto krajine bolo zavedenie 

elektronickej podate ľne a pride ľovania spisov.  

 

 Ja sa s dovolením domnievam, že ak by sme mali 

portfólio znalcov, a pripus ťme, že sú držitelia kruhovej 

pečiatky alebo okrúhlej, ako hovorí kolegy ňa, ve ľmi 

správne, Farkašovská, tak je ich viacej a my ich k ľudne 

môžme rendom vybera ť z generátora náhodnej distribúcie, 

pretože ak nie čo sa mi nepá či, tak sa mi nepá či monopolné 

postavenie človeka, ktorého posudky sa mi zdajú (gong) 

občas zvláštne. S dovolením to ľko k názoru. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec Hanulík, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa iba pýtam, čo sa stane v takom 

prípade, ke ď pán znalec Fajnorský. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Fajnor. 

 

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

 Fajnor, bude práve vybratý na tento prípad? Ako ka ždý 

desiaty, ale bude ma ť práve tento? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka Viš ňovská je ďalšia prihlásená do 

diskusie. Nech sa pá či, pani riadite ľka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie, že v uvedenom 

materiál je, alebo teda uvedenú nehnute ľnos ť oce ňoval pán 

Ing. Peter Kapusta, čo máme teraz na stole; nie pán 

Fajnor. A chcela som iba na doplnenie, pre čo tento 

materiál nebol, alebo bol stiahnutý na finan čnej komisii?  
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 Nemali sme súhlas starostu mestskej časti.  

 Ako pán Pekár povedal, následne prebehli rokovania  a 

máme súhlasné stanovisko.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To bol aj dôvod, pre čo to neprešlo na mestskej rade.  

 Mestská rada tým chcela vyjadri ť názor, že má dôjs ť k 

dohode mesta a mestskej časti. My sme ju úporne h ľadali s 

pánom starostom, a ja mu ďakujem, že sa k viacerým 

požiadavkám mesta postavil pozitívne a zhodnotil to  

stanovisko, ktoré nám predtým dal, zoh ľadniac aj záujem 

mesta.  

 Čiže my sme rokovali a preto sú tu tie materiály 

takto predložené. Inak by sme ich sem nepredložili.   

 Pani poslanky ňa Ondrišová je ďalšia prihlásená; nech 

sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcela uvies ť, že zrejme 

by bolo dobré pre to, aby sme teda z úplného ticha 

nehlasovali tak či onak, keby sa predsa len aj tieto 

materiály úplne v krátkosti mali nejaké úvodné slov o, kde 

by bolo povedané o čo sa jedná, aký je znalecký posudok, a 

najmä závery komisie, a či sú priložené všetky materiály.  

  

 Pretože i napriek tomu, že to máme napísané, môže nám 

nie čo utiec ť, je tých materiálov ve ľa. Zrejme by to bolo 

asi dobré. 
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 A potom by som chcela k tým znalcom poveda ť, že asi 

zrejme teda v záujme objektivity by bolo dobré, keb y sa 

viacej to čili tí znalci. A asi to nebude na škodu veci. 

Myslím si, že by, že to ani nie je žiadny problém, že budú 

aj iní znalci. A že jednoducho aby sme z toho nerob ili už 

takú vedu, tak budú aj iní, a budeme spokojní potom . 

 

 

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:  

 Ďakujem pekne. Ja nesúhlasím s názorom pani 

poslankyne Ondrišovej. Myslím si, že všetci vieme číta ť. 

Ja osobne to mám na dvoch komisiách a na mestskej r ade, 

čiže teraz štvrtýkrát čítam materiál, a to čo neviem, sa 

opýtam. A myslím si, že pani riadite ľka vie, aké sú 

problémy v jednotlivých materiáloch, takže ke ď uzná za 

vhodné. A myslím si, že vieme sa potom v rámci disk usie 

pýta ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Ja by som poprosil ešte, aby mohli priklada ť k tomu 

materiálu životopis toho súdneho znalca a majetkové  pomery 

a rodinné väzby, aby sme to vedeli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd má riadne vystúpenie.  

 Prosím, keby ste zachovali vážnos ť tohto rokovania, 

aby sme to zase udržali vo vecnej rovine, pretože t o je 

výsada, ktorú tu zatia ľ máme ve ľmi silne zakorenenú.  

 Poprosím pána poslanca Drozda o vystúpenie. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Predbehol si ma, trochu  

sme zabo čili do takej vtipnej roviny, ale ja by som to 

tiež chcel da ť trošku do tej vážnejšej roviny, lebo naozaj 

zazneli tu ur čité slová; neviem teraz od ktorého poslanca, 

že primátor si má urobi ť poriadok s politickými klubmi. 

Primátor nemá čo robi ť poriadky. Proste máme ur čité 

stanoviská ako politické kluby, ktorých sa držíme.  

 

 Na mestskej rade v podstate bol nesúhlas. A nechci te 

od nás, aby na zastupite ľstve, kde si nájdeme zrazu 

súhlas, sa hne ď rozhodovali. Na základe čoho?  

 Zmenilo sa iba sloví čko "ude ľujem" zo sloví čka 

"neude ľujem". Nie je tu žiadny, čítam to súhlasné 

stanovisko, nie je tam ni č o tom písané, pre čo sa zmenil 

ten súhlas. A vy ste tu pán primátor povedali, že s te sa 

dohodli. Na základe čoho ste sa dohodli? 
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 A to, že je tam veti čka, že na predmetnom pozemku 

plánuje zriadi ť kryté stojisko na nádoby, no, to si tam 

môže napísa ť aj, že kúpi detský koloto č a bude tam zadarmo 

prevádzkova ť koloto č pre deti. Ale či to reálne spraví, to 

nikto nám nezaru čí. To proste nemá žiadnu právnu 

relevanciu.  

 

 Čiže naozaj ja apelujem aj na starostu, aby tie 

súhlasy nemenili zo d ňa na de ň; raz nesúhlas, raz súhlas. 

Starosta je tam od toho, aby poznal svoju lokalitu,  za 

ktorú je zodpovedný, a vyjadroval sa jednozna čne a držal 

si svoje stanovisko. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má poslanec a starosta Pekár.   

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Už som to raz alebo ešte raz to 

zopakujem to čo pán primátor povedal.  

 Nemali sme záruku, že tam nebude terasa, kr čmová 

terasa, tak ako tu bolo spomínané. Na tom rokovaní sme sa 

dohodli, že v zmluve to bude zaru čené. Ja sa spolieham na 

zamestnancov magistrátu, že to bude zaru čené.  

 Zabudnite na dobu, všetci zabudnime na dobu, ke ď sme 

predávali parkoviská, ke ď sme predávali zele ň, ke ď sme 
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prenajímali na 9 rokov a 11 mesiacov pozemky tým, ž e tí 

ktorí si ich prenajali za čali plati ť až potom, ke ď dostali 

stavebné povolenie. Zabudnite na to všetci, aj posl anci, 

aj podnikatelia. 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 do tejto diskusie nehlási, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Pani riadite ľka, chcete reagova ť na tú diskusiu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Neviem, či na záver ešte mám vlastne 

zopakova ť to čo tu už bolo povedané. Myslím si, že boli 

vy čerpané všetky témy čo sa týka v oblasti súhlasov, 

prechodnosti vo finan čnej komisii alebo na mestskej rade, 

aj otázka súdneho znalca. Ďakujem pekne.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja už len jednu matematickú poznámku pre pána 

poslanca Hr čku. Ke ď je priemer, tak to znamená, že sa to 

vypo čítava z čísiel, ktoré sú menšie aj vä čšie ako je ten 

priemer. Čiže sú aj pozemky, ktoré sa predávajú drahšie aj 

lacnejšie ako priemer. Čiže poveda ť, že všetko čo je pod 

priemer nie, tak potom by ste ten priemer posúvali 
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automaticky vyššie. Mám tú výhodu, že nemôžte na m ňa 

reagova ť, pán poslanec.  

 Ale to si matematicky vysvetlíme cez prestávku, kt orá 

bude ur čite o pol piatej. Je závere čné slovo. 

 

 V rokovacom poriadku je, že môžte zareagova ť vtedy, 

keď v závere čnom slove predkladate ľ nereagoval na vaše 

požiadavky. Ako o tej matematike som chcel sa dotkn úť len 

tej filozofie čo ste tu povedali, a ktorej som nerozumel.   

 Prosím, ideme na návrhovú komisiu. 

 Slovo má pani predsední čka Ondrišová. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. 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 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte; sme v prípade 

hodného osobitného zrete ľa. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťtri hlasovalo za, nikto nebol proti, trinásti 

sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie.  

 

 Posledný pokus o osobitný zrete ľ je bod číslo 34. 
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BOD 34:  

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

3563/26, 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. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Uvedený materiál bol prerokovaný vo 

finan čnej komisii, aj v mestskej rade. Máme súhlas 

starostu. Vo finan čnej komisii neprešiel, resp. prešiel s 

podmienkou, že tri na tri. Takže to ľko. Traja súhlasili,  

traja sa zdržali. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak potom neprešiel; tri na tri neprešiel. To zase   

si ako neklamme do vrecka. Proste neprešiel, lebo b olo tri 

na tri. Dobre. Myslel som, že ide o nejaký princíp toho 

samotného materiálu.  

 Otváram diskusiu k bodu 34.  

 Pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Nemôžem, ale tak dobre. 169 je priemer. Ja vám 

poviem, aké boli dneska ponúkané ceny, pretože ak b oli 
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priemerné, tak mali by sa tie ceny pohybova ť aj nad, aj 

pod z matematického h ľadiska. Čiže dneska boli ceny 130 

pod 169, 119 pod 169, 96,30 pod 169, 139 opätovne p od 169. 

V tomto materiáli je to 79,53 cena opä ť pod priemer.  

 

 Čiže ja upozor ňujem na to, že ako áno, je mi to 

jasné, že priemer znamená aj nad, aj pod. Ale zhodo u 

okolností teraz tu máme 6, 7 materiál, ktoré sú vše tky 

pod. Takže z matematického a štatistického h ľadiska by sa 

nemali vyskytova ť a aby ten priemer dodržali, mali by by ť 

aj nás, a nevidel som ich. Preto som na to zareagov al a 

preto som aj upozornil na ten priemer. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Slovo má pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Môj názor na to je taký, že osobitný zrete ľ sa 

uplat ňuje aj vtedy, ke ď to nemá všeobecnú hodnotu pre 

akéhoko ľvek záujemcu alebo možno iba pre úzky okruh. A tým 

pádom to aj znižuje cenu, tým pádom to možno znižuj e aj 

ten priemer. 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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 Pán poslanec Šov čík ešte faktickou na pána poslanca 

Fialu. 

 

 

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

 No, ja som práve toto chcel poveda ť, že tie ceny sú 

práve preto pod 169 lebo predávame neatraktívne poz emky, 

ktoré nejakým len sce ľujú iné parcely. Keby ste predávali 

3 000 m2 niekde v Slávi čom údolí, tak tá cena by zase bola 

nad 169. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že ste to posunuli presne do tej vecnej 

roviny ako to vidím aj ja. Je zhoda okolností, že s me v 

takomto priestore a s takýmito pozemkami, s takýmit o 

cenami. Ale nemožno z toho robi ť nejaké prehnané závery.  

 Pani hlavná architektka sa hlási; nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem za slovo. Rozmýš ľala som, či mám vstúpi ť do 

tejto diskusie. Som presved čená, že tieto, takzvané 

neatraktívne kúsky pozemkov, ktoré sú v našom vlast níctve 

vznikli z minulých predajov, kde si povykrajovali t ie 

krásne časti a ostali nám proste takéto zbytky, ktoré 

naozaj teraz teda sa predávajú osobitným zrete ľom.  

 

 Ja sa pýtam: A kde je osobitný zrete ľ na verejný 

záujem ako taký principiálne? 
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 Ja vám poviem len jedno také zaujímavé číslo. Máme tu 

hostí na DAD, na D ňoch architektúry a dizajnu z Holandska, 

a ja sa vždy pýtam, ako robíte, ako hospodárite s 

mestskými pozemkami?  

 Amsterdam od druhej svetovej vojny, od konca  druh ej 

svetovej nepredal ani jeden pozemok. Len 17 % pozem kov v 

meste je v súkromnom vlastníctve, a to sa ešte týka  

nejakého 19. storo čia, za čiatku 20. storo čia.  

 Hostia z Moskvy potvrdili, že nepredávajú žiadne 

pozemky. Všetky pozemky sa prenajímajú na 99 rokov.   

 

 Ja som presved čená, že by sme mali, ja vnímam že 

vlastne sa predávajú pozemky v súlade, vlastne so v znikom 

rozpo čtu na tento rok, ale mali by sme sa asi spolo čne 

zamyslie ť nad tým, ako budeme rozpo čtova ť rok 2013, 2014, 

keď si vlastne pozemky, nechcem teda poveda ť že všetky, 

ale popredávame.  

 

 Takže ja by som rada bola, keby ste ma podporili, 

idem robi ť; máme už na meste nie čo urobené, mapu pozemkov, 

ktoré pozemky ešte vlastníme, urobi ť ich klasifikáciu, 

pozrie ť sa na toto naše vlastníctvo.  

 A ešte raz ten osobitný zrete ľ nie z h ľadiska 

nejakých majetkových poviem zrete ľov, súkromných osôb, ale 

v prvom rade pod ľa mňa teda by mali sme sa zamyslie ť na 

tom, čo ten pozemok ešte znamená pre verejný priestor. 

 

 A ešte si neodpustím prís ľuby aj zmluvné záväzky, že 

sa na tom pozemku nie čo zúro čí, čo momentálne teda bude z 

hľadiska verejného záujmu pozitívne.  
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 Ako vieme, netrvá na ve čné veky, takže nemalo by to 

byť asi to, čo by nás posúvalo k tomu, že ten pozemok máme 

naozaj preda ť. 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 Pekár. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som robil takú 

prácu, kde som sa zaoberal vlastne vlastníctvom poz emkom. 

Presne pani architektka možno že aj viete, že takét o 

zákony existujú v Nemecku, v Rakúsku, a pripravený je 

zákon v Českej republike. Ale nám už asi ušiel vlak, 

pretože my sme ve ľa pozemkov v Bratislave predali a sú v 

súkromných rukách. Keby sme pred 20 rokmi prijali z ákon, 

resp. poslanci Národnej rady prijali zákon, kde bu ď by sme 

mohli prenajíma ť tieto pozemky a súkromné firmy alebo 

spolo čnosti založené hlavným mestom alebo mestskými 

časťami by mohli stava ť a vznikol by akýsi právny vz ťah 

medzi spolo čnos ťou a majite ľom pozemku, tak by sme tieto 

pozemky mali zhodnotené a mali na nich aj nehnute ľností, 

ktoré by boli, ako vy hovoríte, verejnoprospešné 

nehnute ľností.  

 Ale opakujem, ušiel nám vlak. 
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 My sa zaoberajme tým, akú situáciu máme v sú časnosti. 

(gong) Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, chcem zareagova ť na pani hlavnú architektku, lebo 

aby tá informácia bola úplná trebalo by poveda ť, že v 

Holandskom krá ľovstve alebo v Ruskej federácii ako je 

financovaná samospráva. V jej podaní, jej veli čenstva 

holandskej krá ľovnej Beatrice trošku platia iné dane z 

nehnute ľností ako ob čania Bratislavy a Slovenska, a tým 

pádom samospráva v týchto krajinách. A boli by ste 

prekvapení, aj v Ruskej federácii nie sú odkázaní n a to 

predáva ť majetky, pretože dokážu svoje potreby pokry ť z 

daňových príjmov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Hr čka.  

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Som rád, že to povedal pán Šov čík, ale práve preto sa 

bavíme o tom, že systémové riešenie nie je predajom  
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investícií kry ť prevádzku. Proste ke ď to robíme, je to 

krátkodobé.  

 Proste raz sa tie investície minú, raz tie pozemky  

budú že na nula, nebudeme ma ť, už potom ni č nepredáme. 

Nebudeme mať.  

 Pokia ľ sa nenau číme hospodári ť s tým, čo máme, pokia ľ 

nebudeme vedie ť z prevádzkových príjmov pokry ť prevádzkové 

náklady, tak proste to nebude nikdy vyrovnané. Vždy  

pôjdeme do mínusu, do mínusu, dokia ľ budeme ma ť majetok, a 

potom neviem, či sa budeme ďalej zadlžova ť alebo na úkor 

čoho to pôjde. Ke ď už pozemky, majetky nebudú, nebudú už 

ani nájmy, nebude z nich ni č.  

 Ďakujem pekne pani architektke za ve ľmi rozumné a 

správne vystúpenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, pozývam vás na to, aby ste si pozrel i 

rozpo čet na tento, aj na minulý rok.  

 Máme prebytkový bežný rozpo čet, čiže hospodárime 

prebytkovo na strane bežného hospodárenia, pretože musíme 

zaplati ť dlhy, ktoré sme zdedili z minulého volebného 

obdobia.  

 Je to krutá realita, budeme to 4 roky musie ť robi ť, 

pretože inak nás dajú do nútenej správy.  

 Čiže my týmito predajmi kryjeme investície z minulýc h 

rokov.  

 Autobusy, na ktorých sa vozia naši obyvatelia, 

štadión na ktorom organizujeme podujatia, Starú rad nicu do 

ktorej pozývame našich návštevníkov, tie nemáme zap latené.  
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 My si nedovolíme v tomto volebnom období ži ť na úkor 

predajov.  

 Naopak, škrtíme bežný chod mesta na to, aby sme bo li 

schopní plati ť dlhy.  

 To som musel poveda ť, pretože myslím že to všetci 

vieme. A viem, že si to osvojíte aj vy, pretože je to 

vážna vec z poh ľadu toho, v akom stave sa naše mesto 

nachádza. 

 Pán poslanec Len je ďalší, ktorý chce reagova ť 

faktickou na pani Konrád, na hlavnú architektku, ne ch sa 

páči.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja som chcel len doplni ť pani 

hlavnú architektku v tom, že v Španielsku to naprík lad tak 

funguje, že všetky pozemky mesta patria mestu a zo zákona 

je zakázané predáva ť pozemky. Možno ich iba prenajíma ť. A 

dokonca ich prenajímajú tak, že v etážach. To zname ná, že 

keď niekto pod vami chce postavi ť podzemnú garáž, tak 

kľudne to môže a prenájmu mu tú vrstvu zeme proste, k torú 

on k tomu potrebuje. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Ďalšou faktickou reaguje pán poslanec Kríž. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 
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 Ďakujem za slovo. Vä čšinu z toho už povedal aj môj 

kolega Šov čík. Darmo budeme rozpráva ť o tom, čo by bolo 

dobré keby. Tie predaje, ktoré tu v minulosti boli,  nikto 

ich neobhajuje, ale nevznikli nejaké z nejakého roz maru 

mestských poslancov, ale vznikli, žia ľ, z potreby, taká 

aká je.  

 

 Financovanie samosprávy u nás je nastavené, žia ľ, 

podľa môjho názoru neš ťastne. Lebo ke ď sa porovnávame aj s 

takýmito mestami ako je Praha, sme ve ľmi, ve ľmi chudobní 

príbuzní. A je zázrak, že z takého rozpo čtu, pod ľa mňa iné 

hlavné mestá nám môžu len závidie ť že dokážeme s takými 

peniazmi zachováva ť vôbec chod mesta.  

 

 Je to systémová záležitos ť. Bol pred pár rokmi v 

parlamente zákon o Bratislave a bolo tam navrhnuté,  aby 

hlavné mesto, ke ďže plní ur čité funkcie ktoré vyplývajú zo 

štatútu hlavného mesta, aby bolo iným spôsobom vy členené 

zo systému financovania a bolo pozitívne diskrimino vané, 

dostávalo viac pe ňazí zo štátneho rozpo čtu.    

 Žia ľ, tento návrh neprešiel. (gong) 

 Čiže sme tam kde sme boli aj predtým. 

 

 

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.  
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 Ja by som stále chcel troška poukáza ť na to, že to 

osobitné ur čenie znamená, že chceme nejakým ľuďom, aby sme 

im neznepríjem ňovali život. Tam sa jedná o pár m2, 

veľakrát tam o kúsok plota, nie čoho podobného. Aspo ň máme 

z tohto prípady. A my z toho robíme teraz takú akci u, že 

proste ako zabránime mestu aby neskolabovalo.  

 Viete, niekedy mi pripadá, ako by sme boli v Gréck u, 

tí grécki socialisti čo chcú vyhra ť tie vo ľby a tvrdia, že 

žiadne úspory nebudú robi ť, a zárove ň Eur budú ma ť. Proste 

toto asi nejde, že bu ď chceme nie čo alebo nechceme. Alebo 

stále sa motáme v kruhu. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Budaj, faktická poznámka. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Bude to naozaj len na okraj. Ja som chcel len 

potvrdi ť to, že bežné ú čty v Bratislave sú ve ľmi skromné 

oproti hlavným mestám a že sú tu dlhy a nehospodárn osť. 

Len jedna poznámka k tomu: Jedna rekonštrukcia BVS bola za 

minulého vedenia schválená na 9 miliónov Eur a aby sa 

nakoniec po zmene vedenia dala uskuto čni ť za nie celé 3 

milióny Eur.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Uzatváram možnos ť prihlási ť sa do diskusie. 

 Prosím, prejdime k návrhovej komisii. 

 

 Po ďme rozhodnú ť o poslednom osobitnom zreteli, ktorý 

máme dnes predložený. 

 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 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Dvadsa ťosem hlasovalo za, nikto nebol proti, sedem sa 

hlasovania zdržalo.  

 

 O jeden hlas sme schválili tento materiál a uznese nie 

k nemu.  

 

 

 Prechádzame teraz do úplne inej sféry, a to sú 

obchodné verejné sú ťaže, kde ideme nahá ňať tie 

nadpriemerné ceny sú ťažou. 
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BOD 35:  

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

parc. č. 4512 a parc. č. 4513/1, Korabinského ul., formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, nech sa pá či. 

 

 

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

 Máme súhlasné stanovisko aj finan čnej komisie, 

mestskej rady, aj súhlas starostky Starého Mesta. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Otváram diskusiu k bodu tridsa ťpäť.  

 Pá či sa vám tá sloven čina, že? Znie to tak exoticky.  

 (Poznámky.) Áno, ja viem. 

 Takže nikto sa do toho bodu neprihlásil; prosím 

návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, piati sa zdržali 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 36. 

 

 

 

BOD 36:  

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

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

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka.  

 

 

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

 Súhlasné stanovisko finan čnej komisie, mestskej rady, 

aj súhlasné starostky katastrálneho územia Staré Me sto. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Otváram diskusiu k bodu číslo 36.  

 Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Prosím, keby ste spustili hlasovanie, pani kolegy ňa. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto proti, siedmi sa 

zdržali hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 37. 

 

 

BOD 37:  

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, Slávi čie údolie, pozemku parc. č. 2408/1, 

formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pani riadite ľka. 

 

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

 Takisto v tomto prípade máme všetky súhlasné 

stanoviská.  

 

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, otváram diskusiu k bodu číslo 34, do 

ktorej sa hlási pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Pri tomto materiáli mám pozna čené, 

že už to tu máme tretíkrát, pretože nebol záujem zo  strany 

kupujúcich. Ak by to náhodou opä ť nevyšlo tak navrhujem 

možno geometrickým plánom to skúsi ť zmeni ť na dva pozemky, 

aby sme boli úspešnejší. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za tú poznámku. Je 

pravda, že nie sme úspešní vo všetkých sú ťažiach. Tá doba 

je taká, že sa nám nehlásia investori a záujemcovia , čiže 

je to zložité.  

 Ke ďže sa nikto ďalej nehlási, opä ť dávam slovo 

návrhovej komisii. Poprosím pani predsední čku. 

 

 

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. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto proti, piati sa 

zdržali, jeden nehlasoval. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 38. 

 

 

 

BOD 38:  

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na dlhodobý 

nájom nehnute ľností za ú čelom vybudovania športového 

areálu a parkoviska - objektu bývalého cyklistickéh o 

štadióna ul. Odbojárov a Kalin čiakova, a to pozemkov parc. 

č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 

11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57 a stavby súp . č. 

7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57 v 

Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez finan čnej ú časti 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. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Máme súhlasné stanovisko finan čnej 

komisie, mestskej rady aj starostu. Chcem upozorni ť, že v 

súvislosti s týmto materiálom ste dostali na stôl n ovú 
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dôvodovú správu. Vo finan čnej komisii boli pripomienky, 

ktoré sú zapracované už do predkladaného materiálu,  a síce 

že sa jedná o dobu nájmu 25 rokov, predtým bolo to obdobie 

dlhšie. A s tým, že náklady na demoláciu cykloštadi ónu v 

sume 377 599,03 Eur bude hradené ví ťazným uchádza čom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. My sme ten materiál jedenkrát už 

stiahli, to ešte pridávam do úvodného slova, pretož e bol 

zámer, či by sme ho nepredali. Teraz sme sa vrátili k 

nájmu, pretože sme zistili, že ten kto tam chce nie čo 

reálne urobi ť, nemôže da ť ve ľké peniaze za predaj a ešte 

aj investova ť do zhodnotenia toho územia.  

  

 Preto sme sa vrátili k tej forme nájmu ale formou 

súťaže, aby sme raz dostali tú najlepšiu ponuku. Jej 

podmienky spresnila finan čná komisia a na základe toho 

potom kolegovia z magistrátu. 

 Otváram diskusiu do ktorej sa ako prvý faktickou 

poznámkou chce zapoji ť pán poslanec Kolek; nech sa vám 

páči. 

 

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

 Ďakujem. Ja by som reagoval len na slová pani 

riadite ľky. Z finan čnej komisie vyšiel návrh na 20 rokov. 

Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Dvadsa ť plus pä ť. Za pä ť rokov že sa to postaví a 

dvadsa ť rokov bude nájom ktorý to bude zhodnocova ť. Čiže 

obidvaja máte pravdu.  

 Dvadsa ťpäť je tá výsledná suma a pán poslanec 

zvýraz ňuje práve tých dvadsa ť rokov nájmu, ktorý bude plne 

hradený smerom k mestu.  

 Pán poslanec Osuský, faktická poznámka, na koho?   

 (Poznámka.) 

 Nemôžete, na koho, takže to musíme potom na iného.   

 Faktickou na faktickú sa nedá reagova ť; pán poslanec 

mal faktickú, ktorou ako keby reagoval na pani riad ite ľku. 

Ja to akceptujem, a vy sa môžte normálne prihlási ť ak 

potrebujete.  

 Pán poslanec Kor ček je prvý riadne prihlásený. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja podporujem 

revitalizáciu tohto priestoru.  

 Mám jednu otázku a jednu pripomienku.  

 Pozrel som si súhlas mestskej časti, ktorý podpísal 

starosta Kusý, kde súhlasí s uvedeným zámerom nájmu  ale za 

podmienky, že časť novovybudovaného športového areálu bude 

slúži ť bezodplatne verejnosti v rozsahu 20 % plochy pre 

účely športu, oddychu a rekreácie s priestorom 200 m2  

ur čených na ven čenie psov.  

 

 Takže chcem sa opýta ť, ke ďže toto bola podmienka 

mestskej časti prezentovaná starostom, akým spôsobom sa to 

premietlo do zmluvy, lebo som to tam nenašiel. Ale možno 

som nebol dôsledný. To je prvá vec. 
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 Druhú vec, ktorú chcem zdôrazni ť, tento pozemok 

získalo hlavné mesto zámenou. Predtým, ako hlavné m esto 

pristúpilo k zámene, bol tento pozemok vo vlastníct ve 

jednej spolo čnosti, ktorá mala ve ľmi intenzívny záujem 

stava ť byty v tomto území. A ke ďže funk čné využitie v 

zmysle nášho územného plánu je šport, telovýchova, voľný 

čas, tak prichádzali na magistrát s rôznymi štúdiami , kde 

boli byty a ten priestor pre šport bol pod tými byt mi. 

Nejako to tam mali vyh ĺbené, a tam mali ľudia športova ť. 

 Samozrejme, bolo to odmietnuté. 

 

 Takže obávam sa, aby nedošiel nejaký chytrák a zno va 

si neprenajal tento pozemok za možno zvýhodnených 

podmienok od hlavného mesta, ako niektoré pozemky k toré sú 

susediace a potom sme sa dozvedeli, že má tam by ť nejaká 

výstavba 20-poschodových služobných bytov plus viem e aj o 

ur čitom hoteli, ktorý tam je. 

 

 Preto, aby nedošlo k nejakým takýmto problémom do 

budúcnosti, dávam návrh na zmenu uznesenia. A to v tom 

zmysle, že v návrhu uznesenia schva ľuje, druhý riadok, 

vybudovanie športového areálu, do zátvorky by pribu dli 

slová "bez akýchko ľvek ubytovacích kapacít trvalého alebo 

prechodného charakteru". 

 

 Nemám ni č proti tomu, aby tam vznikol zmysluplný 

športový areál pre Novomeš ťanov, všetkých Bratislav čanov, 

všetkých návštevníkov Bratislavy, podzemné garáže, ale 

ur čite by som bol proti tomu, aby sa nám takýmto spôso bom 

tam natla čili byty alebo nejaké hotely, at ď. 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.  

 Slovo má pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem upozorni ť, že 

síce do uznesenia sa nám dostalo tých 5 plus 20, čiže 25 

rokov, ale v texte materiálu nie. Čiže ja by som 

poprosila, keby tak dôslednejšie, lebo to sa viacej  krát 

stáva, že tam už je na strane 3, stále dole figuruj e 5 

plus 45 rokov. Aj v tom novom materiáli, ktorý sme dostali 

na stôl, takisto 45, 5 plus 45 rokov.  

 Poprosím o opravu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani poslankyni Tvrdej. 

 Máme ešte minútu do štvrtej hodiny.  

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Pri tomto materiáli naozaj s i 

treba spomenú ť na to, a ve ľmi ma mrzí ako dopadli rôzne 

športoviská v Bratislave, či už je to plaváre ň Centrál, 

futbalové ihrisko Vinohrady, at ď., at ď. Cyklistický 

štadión akonáhle získal myslím od štátu za korunu 
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slovenskú vtedy ešte Slovenský cyklistický zväz v z apätí 

ho predal súkromnému investorovi a ten potom samozr ejme 

chcel na tomto mieste stava ť, tak ako to hovoril poslanec 

Kor ček. Ke ď sa mu to nepodarilo, tak h ľadal všemožné 

spôsoby ako zameni ť tento cyklistický štadión, čo sa mu 

nakoniec aj podarilo výmenou za pozemky na Drotársk ej.  

 

 Tam bolo prijaté v tom období uznesenie, aby naoza j 

touto zámenou mesto získalo naspä ť športovisko. A mne sa, 

samozrejme, tento zámer pá či aj s tým, že sa tam vybudujú  

parkovacie miesta.  

 

 Len by som chcel apelova ť na toto zastupite ľstvo, ako 

som hovoril na rade, aby sa nevybudovala ve ľká parkovacia 

garáž a hore na povedzme asfalte sa nama ľujú čiary, 

obrazne povedané, a povie sa že tam je športovisko.  

 

 Preto dávam návrh na uznesenie, na doplnenie 

navrhnutého uznesenia s tým, že mestské zastupite ľstvo, 

ten za čiatok by bol rovnaký až po 25 rokov. 

 A potom nie s podmienkou, ale s "podmienkami". 

 Tá prvá podmienka, ktorú dáva mesto by bola 

zachovaná, nájomné až po platnos ť. 

 A dop ĺňam za platnos ťou: 

Investor sa zaväzuje preinvestova ť minimálne 50 % 

celkových nákladov na vybudovanie športového areálu  a 

parkoviska do športového areálu, do tej časti športoviska.   

 

 Ďalej: Investor je povinný vypracova ť variantné 

riešenie športového areálu a parkoviska a prezentov ať na 

verejnosti. Z tohto vzídený ví ťazný návrh podlieha 
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schváleniu Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Bratislavy.  

 Ďakujem. Tento návrh predkladám aj písomne.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

   Ďakujem pekne pánovi poslancovi Drozdovi. 

 Posledný prihlásený je pán poslanec Osuský. 

 Dokon číme rokovanie o tomto bode a potom prejdeme na 

vystúpenia ob čanov. 

 

 Takže prosím ešte pána poslanca Osuského, zareaguj e 

pani riadite ľka na tú diskusiu, a skúsime uzavrie ť 

hlasovaním to čo sme spolu prerokovali.   

 Pán poslanec Osuský má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som vlastne tou 

svojou neúspešnou faktickou chcel práve reagova ť na to, že 

pani riadite ľka povedala, že máme novú dôvodovú správu k 

bodu 38, ale to už poslanky ňa Tvrdá vyjasnila, že ešte 

stále je tam tých 45 rokov.  

 To je ale prvá časť.  

 

 Mám potom ešte jednu takú úvahu:  

 V tom, čo sa navrhuje, sa plánuje prvých 5 rokov 

plati ť nájom 1 Eur. Zhodou okolností som mal možnos ť 

minulého roku navštívi ť Baku. V Baku som na mieste haly, 

kde sa pred pár d ňami konalo finále, teda Ceny Eurovízie, 
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videl hlbokú pieskovú jamu. Tá hala tam vznikla sná ď za 10 

mesiacov úplne z ni čoho.  

 

 Ja sa pýtam, možno že je to naivná otázka, ale ak ten 

stavite ľ to postaví, pri poh ľade na to Baku by to mohol 

postavi ť za rok a pol, tak bude tri a pol roka ma ť od nás 

za 1 Eur nájom.  

 

 Neviem, zdá sa mi možno na zváženie, ale netrúfam si, 

nie som v tomto doma, od momentu kolaudácie, aby na jneskôr 

však do piatich rokov, pripus ťme platil plnú sadzbu. 

Pretože je v jeho záujme rýchlo tú stavbu dokon či ť. A je v 

našom záujme za dokon čenú stavbu da ť viac ako 1 Eur. 

 

 Ešte raz. Netrúfam si toto vnucova ť, ale zdá sa mi, 

že 5 rokov v dnešných časoch na postavenie výnosnej 

stavby, je ve ľmi ve ľkorysý termín za 1 Eur.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ak ste si všimli, tak tam 1 Eur vôbec nie je, pret ože 

je to predmetom jedného zo sú ťažných kritérií. Ale neviem, 

možno som to zlé pre čítal. 

 Pani riadite ľka.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa za tú chybu, 45 rokov, 

ospravedl ňujem.  
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 Na budúce budeme dôslednejšie pripravova ť materiály. 

Keď máme krátky čas, niekedy sa proste nedá.  

 

 Čo sa týka tej pripomienky pána Kor čeka a stanoviska, 

podmieneného stanoviska pána starostu, ohodnotili a lebo 

teda premietli sme to do bodu 12 sú ťažných podkladov. A tu 

sú kritériá hodnotenia sú ťažných návrhov, kde sme dali 

ur čitú váhu, a tým spôsobom by to malo by ť naplnené. To ľko 

len na vysvetlenie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kor ček ešte faktickou poznámkou chce 

zareagova ť. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Chcem reagova ť na to, čo povedala 

pani riadite ľka magistrátu.  

 No, ja si myslím, že takéto premietnutie nesta čí, a 

preto vás, pán primátor ako predkladate ľa vyzývam, aby ste 

autoremedúrou túto podmienku mestskej časti zaradili medzi 

podmienky v rámci uznesenia, tak ako ich navrhuje d oplni ť 

pán poslanec Drozd. Čiže by boli podmienky. A jednou z 

podmienok by bola podmienka mestskej časti, že časť 

novovybudovaného športového areálu bude slúži ť bezplatne 

verejnosti v rozsahu 20 % plochy pre ú čely športu, oddychu 

a rekreácie s priestorom 200 m2 ur čeným na ven čenie psov. 

Pretože to bola jasná a explicitná podmienka súhlas u 

mestskej časti.   
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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 nie som predkladate ľ, pán poslanec, ale pani 

riadite ľka predpokladám, že bude súhlasi ť s tým vašim 

návrhom a že ho doplníme do uznesenia. Ja s tým nem ám 

problémy. Ja si predstavujem, že to má by ť najmä o 

športovaní, ur čite nie o bytoch a ur čite nie len o 

parkovaní. Má tam by ť spojená funkcia parkovania so 

športom, ale tak aby sme mali pocit, že sme prišli do 

športového areálu. To je zmysel toho, pre čo robíme túto 

súťaž. Ur čite nie s iným zámerom. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ja by som teda s dovolením, podám to aj písomne, 

navrhol, aby sa v tom bode, podmienky obchodnej sú ťaže, 

kde skuto čne je, aj ke ď ste si to pán primátor nevšimli, 

napísané 1 Eur za rok. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ospravedl ňujem sa.   

 

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

 A vo všetkých verziách, ktoré existujú, je napísan é 1 

Eur za rok. Žiadna iná verzia neexistuje.  

 Aby tam bolo znenie: Výška nájomné ho až do 

kolaudácie 1 Eur na rok, najviac však po čas piatich rokov.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Čítal som, elektronicky materiál, ktorý je na 

internete, a tam je medzi podmienkami sú ťaže je 20 % 

kritérium výška nájmu po čas prvých piatich rokov. Takže ja 

som sa o to opieral. Takže asi by to nemalo by ť stanovené, 

keď je to predmetom sú ťaže a kritéria. Ale minimálne je 

tam 1 Eur, čiže oni môžu ponúknu ť viac, ak som tomu dobre 

rozumel. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Chcem požiada ť pána poslanca Kor čeka, aby tých psov 

vyhodil z tej svojej požiadavky, lebo si myslím, že  ke ď 

tam budeme budova ť ten športový areál za neviem ko ľko 

peňazí, aby sa tam chodili psy ven či ť, to mi pripadá také. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 On to nemôže, lebo to má starosta. To ako má pravd u. 

A my zase nemusíme si to osvoji ť so psami. Súhlasíte s 

tým? 

 Čiže osvojíme si to bez psov. Mne sa tiež psy tam 

nepáčia. Tam psy nemajú čo robi ť. Ak tam budeme ma ť 

športových záujemcov, detí, dospelých, bol by som v eľmi 

šťastný, keby to tam raz tak vyzeralo.  



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

297  

 

 A ven čenie psov riešme v nejakej inej lokalite. Ve ľmi 

by to pomohlo.  

 Pán poslanec, dám vám slovo, samozrejme. 

 Pán poslanec Kor ček faktická a pán poslanec Drozd 

faktická. Po ďme na to. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja s tým osobne súhlasím, len poto m 

vás poprosím, pán primátor, aby ste sa spojili so 

starostom, aby ste si to vydiskutovali a prípadne n ašli 

nejaké náhradné riešenie. Dobre? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Urobím to, pán poslanec. Ďakujem za váš prístup.  

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Pán Kor ček ma predbehol. To isté som chcel poveda ť, 

mne sa tiež tie psy tam nejako nepá čia. Ale ide o to, aby 

sa tam naplnilo to súhlasné stanovisko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže prosím, akceptujeme súhlasné stanovisko, dáme h o 

do uznesenia bez tých psov. Hovorím pre návrhovú ko misiu. 
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 Bez tých psov, zvýraz ňujem to. Bude to v zázname, 

povedali to viacerí poslanci. Myslím, že je to na m ieste, 

že je to na mieste.  

 Prosím uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Pani riadite ľka, chcete ešte reagova ť alebo môžme 

hlasova ť? 

 

 Prosím teraz o prácu návrhovú komisiu, ktorá musí 

predloži ť návrhy poslancov na hlasovanie. 

 Pani predsední čka, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem. Iba sa chcem spýta ť, či si pani riadite ľka v 

rámci autoremedúry osvojila to, čo hovoril pán poslanec 

Kor ček? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Áno, bez psov. Iná č je to sú časťou uznesenia.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Dobre. Ďakujem. Takže budeme hlasova ť o dvoch 

pozmeňujúcich návrhoch ako; ahá, a ešte tu máme tretí. O 

troch pozme ňujúcich návrhoch. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To je doktorské písmo, to pre číta pán poslanec ako 

člen návrhovej komisie sám, ale teraz sme na návrhu pána 

poslanca Kor čeka. Ten bol prvý. Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Prvý bol návrh pána poslanca Kor čeka, ktorý sa 

dopl ňuje v tom zmysle, že sa v časti schva ľuje, po slová, 

vybudovanie športového areálu, vkladajú slová "bez 

akýchko ľvek ubytovacích kapacít trvalého alebo prechodného 

charakteru". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

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

 Návrh pána poslanca Kor čeka bol prijatý. 

 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďalší pozme ňujúci návrh je návrh pána poslanca 

Drozda, ktorý znie: 
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  Za slová na dobu 25 rokov s podmienkami, odsek 

nájomná zmluva bude ví ťazným uchádza čom bude ozna čená ako 

číslo 1 a vkladá sa nový, číslo dva, ktorý znie: 

 Investor sa zaväzuje preinvestova ť minimálne 50 % 

celkových nákladov na vybudovanie športového areálu  a 

parkoviska do športového areálu. Investor je povinn ý 

vypracova ť variantné riešenie športového areálu a 

parkoviska a prezentova ť ho na verejnosti. Ví ťazný návrh 

podlieha schváleniu zastupite ľstvom hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

 

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 návrhu pána 

poslanca Drozda, ktorý ste práve teraz po čuli. 

 Nech sa pá či, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťpäť hlasovalo za, nikto proti, jedenásti sa 

zdržali. 

 Aj tento návrh sme prijali.  

 Pani predsední čka tretí návrh. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 A tretí návrh bol návrh pána poslanca Kor čeka, ktorý 

si pani riadite ľka osvojila v rámci autoremedúry a znel, 

že časť novovybudovaného športového areálu bude slúži ť 
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bezplatne verejnosti v rozsahu 20 % plochy pre ú čely 

športu, oddychu a rekreácie s priestorom 200 m2 ur čených 

na ven čenie psov. A s týmto by sme mohli teda schváli ť 

návrh; pardon "bez psov", bez tých psov, iba 200 m2 . 

 A toto by sme mohli schváli ť ako celok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem.  

 Chcem, aby sme tam doplnili sloví čko, aby sme tam 

doplnili sloví čko "minimálne" 20 %. Pretože ak to necháme 

20 %, tak to bude cielene smerované tam.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Čiže iba ú čely športu, oddychu a rekreácie. A 

minimálne 20 %.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak, tak, tak. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Není to písomne, takže ja to tu len takto. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Ja viem, že to tvoríte na kolene. Ja pevne verím, že 

to pán poslanec spresní. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Minimálne 20 % plochy pre ú čely športu, oddychu a 

rekreácie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak, tak. Ďakujem pekne. 

 Toto je sú časť uznesenia. Ke ďže sme schválili dve 

časti toho uznesenia. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Pardon, ešte pán Osuský si pre číta. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pán poslanec Osuský, to lekárske písmo 

je na vás. Nech sa pá či. 

 

 

Člen návrhovej komisie MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc ., 

poslanec MsZ:  

 Návrh na nové znenie k bodu 38 v oblasti podmienky  

obchodnej verejnej sú ťaže, a tam v bode 6: 
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 Výška nájomného do kolaudácie bude 1 Eur/rok, po 

kolaudácii 241 000 Eur/rok, pri čom, pardon, do jedného 

roka najviac však 5 rokov, po kolaudácii 240 000 Eu r/rok.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, s týmto mám trochu problém v tom, že  ja 

stále vnímam to, že sa bude sú ťaži ť o tú cenu. A ten váš 

návrh mi znie, že už je jasné aká bude.  

 On musí predloži ť aj cenu na prvých 5 rokov, aj cenu 

na tých ďalších 20 rokov. O tom bude sú ťaž.  

 Je to jedno z tých kritérií, pod ľa ktorých sa to 

vyhodnotí.  

 

 Ďalšie kritéria sú tá architektonická úrove ň, 

stvárnenie, at ď., ale ten váš návrh mi príde taký ve ľmi 

rigidný, že vy už viete že bude výsledok. A mne sa toto 

nevie pá či ť.  

 

 Lebo viem, čo chcete dosiahnu ť, že sa nebude 5 rokov 

plati ť tá znížená, ale bude plati ť od kolaudácie. Dajte, 

prosím, takýto návrh. Nepredpisujte to číselne. Vy chcete 

zníženú cenu nájmu skráti ť tak, aby bola od kolaudácie, 

najviac však 5 rokov. A tá ostatná cena, tá trhová,  o 

ktorú sa bude sú ťaži ť, bola potom. Teda do kolaudácie 

znížená, od kolaudácie zvýšená cena, najviac však d o 5 

rokov. 

 Toto je návrh pána poslanca Osuského, pretože tak ste 

to aj prednášali, pán poslanec.      
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 Môžeme to takto?  

 

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

 Áno, súhlasím s tým, len podotýkam, že aj v tom 

návrhu tých podmienok sú ťaže je to celkom rigidne uvedené.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To sú minimálne ceny, ktoré oni budú sú ťaži ť hore. 

 

 

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

 Áno, ale nie je tam sloví čko minimálne. Takže to z 

čoho obvi ňujete, máme my tu natvrdo napísané v znení. 

Takže to len tak ako na okraj.     

 Ale prijímam presne to čo ste povedali. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Dobre.  

 Prosím, ideme hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Osuského, aby znížené nájomné bolo do kolaudácie, n ajviac 

však do piatich rokov.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme návrh pána poslanca Osuského. 
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 Posledný krát v tomto bode dávam priestor pre 

návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, závere čné hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako o celku s tými 

zmenami, ktoré sme teraz schva ľovali postupne. 

 

 

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 ťšes ť prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme schválili uznesenie k bodu číslo 

38. 

 

 

 Teraz náš rokovací program prerušíme na zaradenie 

vystúpení ob čanov .  

 

 Je 16,15 h, čiže tomu primerane bude vy členená pol 

hodina.  

 Ako prvá sa do tejto diskusie prihlásila pani 

Havránková Erika, potom pani Gálová, potom pani 

Gašpariková, potom pani Pätoprstá a pani Karasová.  

 V tomto poradí, prosím, budeme diskutova ť. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

306  

 Na vystúpenie máte 3 minúty, takže vám ude ľujem 

slovo. 

 Nech sa pá či, pani Havránková, máte priestor.   

 

 

OBČIANKA: Erika  H a v r á n k o v á  

 Vážený pán primátor, zastupite ľstvo a magistrát 

mesta, dnes sa na tomto rokovaní uskuto čnila spolo čná 

účasť dôchodcov z bratislavských bývalých domovov senior ov 

penziónov pre dôchodcov, členov Asociácie prijímate ľov 

sociálnych služieb  s celoslovenskou pôsobnos ťou a s vyše 

tisíc člennou základ ňou v Bratislave. Bývalé vedenie mesta  

presadzovalo v  zariadeniach sociálnych služieb pri ncíp 

trhu, kde chod zariadení zabezpe čilo súkromnými firmami v 

oblasti stravovania, upratovania, strážnej služby a  

podobne. Zisky firiem sú zahrnuté v ekonomicky oprá vnených 

nákladoch.  

 

 Za mimoriadne naliehavé považuje asociácia zmeni ť 

doterajší systém stravovania vo všetkých zariadenia ch v 

pôsobnosti mesta. Predraženú stravu za 180 až 276 E ur v 

údajnom 100 %-nom oprávnenom náklade mesa čne si málokto z 

dôchodcov môže dovoli ť. Navyše strava nesp ĺňa základné 

normy racionálneho a diétneho stravovania. 4,14 Eur  za 

obed, ktorého vzorku ste mali k nahliadnutiu je pri veľa, 

nehovoriac o jeho kvalite a gramáži.   

 

 Ďalším aspektom neefektívnosti je prezamestnanos ť 

zariadení vedúcimi, sociálnymi, ekonomickými, techn ickými 

a úradníckymi pracovníkmi, ktorých mzdy a odvody sú  tiež 

súčasťou oprávnených nákladov.  
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 Zariadenia sociálnych služieb nie sú výrobnými 

podnikmi, a preto každé nepotrebuje samostatné odde lenia 

úradníkov, sekretárky pre desiatky zamestnancov a v yše 100 

seniorov.  

 

 Predmetom oprávnených nákladov v zariadeniach sú a j 

zdravotné a ošetrovate ľské výkony, mzdy sestier a 

ošetrovateliek, zdravotnícky materiál a pomôcky, kt oré 

seniorom doma uhrádza zdravotná pois ťovňa. Žiadne 

zariadenie mesta okrem Domova Pri kríži, a to len 

čiasto čne, nemá na tieto výkony zazmluvnenú zdravotnú 

pois ťovňu, ktorá by tieto vysoké náklady z oprávnených 

nákladov preplatila. 

 

 Mesto má vo svojej pôsobnosti zariadenia pre senio rov 

v bytovej forme s priemerným nákladom 418 Eur a dru hý 

model obsahuje izbovú, resp. bunkovú formu s prieme rným 

nákladom vyše 1 204 Eur. (gong) 

 

 S oh ľadom na uvedené by bolo v rozpore s § 72 ods. 2 

a časťou ustanovenia, citujem:  

 Na po čet hodín alebo úkonov opatrovate ľskej služby 

pri výpo čte výšky úhrady za sociálne služby priemerova ť 

takto rozdielne ekonomicky oprávnené náklady a už v ôbec 

nie z politického princípu, pod ľa ktorého sa politické 

rozhodnutie má prijíma ť čo najbližšie k ob čanovi. Ten v 

bytovej forme sa dokáže ešte sám o seba postara ť a popri 

dôchodku často pracuje, pretože zo sumy solidárne 

vyrátanej na m2 plochy bytu mu nezostane na stravu,  lieky 

a základné životné potreby. Ďakujem za vypo čutia.  
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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 Havránková.  

 My sa touto témou budeme vážne zaobera ť pri príprave 

všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za soci álne 

služby. Čiže ďakujem za vaše vystúpenie.  

 

 Pozývam k mikrofónu pani Gálovú, ktorá zrejme bude  

pokra čova ť v tejto téme, pretože sa chce tiež vo svojom 

vystúpení venova ť sociálnym službám.  

 Nech sa vám pá či, pani Gálová. 

 

 

OBČIANKA: Pani  G á l o v á  

 Vážený pán primátor, zastupite ľstvo a magistrát 

mesta. V úvode by som chcela za všetkých seniorov, 

zdravotne ťažko postihnuté deti nad 18 rokov a ich 

rodinných príslušníkov odkázaných na sociálne služb y 

poďakova ť pánovi primátorovi Ftá čnikovi, ktorý napriek 

nerozhodnému politickému spektru sú časnej vlády v utorok 

ráno dôrazne požiadal pána ministra Richtera o okam žité 

riešenie situácie a týmto zachránil pred neúnosnými  

platbami uvedené skupiny ob čanov.  

 

 Asociácia vo ve ľkej miere prispela k oprave novely 

zákona o sociálnych službách, ktorá pôjde do Národn ej rady 

zajtra cestou poslaneckého návrhu s odstránením zat ia ľ len 

50 %.  

 Asociácia bude ďalej rokova ť s poslancami sociálneho 

výboru, s vládou a žiada ť ešte v júli zvýšenie finan čného 
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zostatku pre prijímate ľa príjmu povinných osôb, zostatku 

majetku a úhradu všetkých odborných činností z verejného 

zdravotného poistenia.  

 

 V ďalšom termíne bude asociácia požadova ť od vlády 

maximálne ceny za ubytovanie, stravovanie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím k ľud v sále. Prosím, aby ste prestali 

diskutova ť a po čúvali re ční čku.  

 Nech sa pá či, pani Gálová. 

 

 

OBČIANKA: Pani  G á l o v á  

 A samozrejme príspevok pod ľa stup ňa odkázanosti 

priamo prijímate ľovi nie zariadeniu. Mediálne utorkové 

vystúpenie pána župana Freša a pána poslanca Novotn ého v 

danej veci tiež berieme na vedomie, avšak prišlo ne skoro, 

a až potom čo sociálne odkázaní seniori v decembri a v 

januári mrzli pred Národnou radou a všetci sociálne  

odkázaní a ich rodiny žijú v strachu z budúcnosti. 

  

 Asociácia dúfa, že s podobnou iniciatívou sa pán 

župan Frešo zastane aj seniorov v Ra či, aby títo nemuseli 

s transparentmi na každom zastupite ľstve kraja.  

 Asociácia v najbližších d ňoch zašle magistrátu mesta 

Bratislavy žiados ť o poskytnutie všetkých informácií v 

zariadeniach pod ľa zákona 211 o slobodnom prístupe k 

informáciám z dôvodu preskúmania oprávnenosti všetk ých 
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nákladov a ich dopadu na starobné a invalidné dôcho dky 

sociálne odkázaných seniorov v zariadeniach mesta.  

  

 Po obdržaní a vyhodnotení údajov navrhne asociácia  

mestu riešenie na systémové zníženie nákladov v zar iadení 

sociálnych služieb.  

 

 Ďalej asociácia požiada hlavné mesto Bratislava, aby  

zabezpe čilo pre sociálne odkázaných seniorov finan čne 

dostupné a kvalitné stravovanie a úhrady zdravotnýc h a 

ošetrovate ľských výkonov, platov sestier a ošetrovateliek, 

zdravotníckeho materiálu a pomôcok cestou zdravotný ch 

pois ťovní. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pani Gálová.  

 Platí to, čo som povedal, že tou témou sa ideme vážne 

zaobera ť.  

 

 Viem, že to nebude také jednoduché, ako ste to vy 

pre čítali, pretože tých problémov ste pomenovali ve ľa, ale 

budeme ich musie ť rieši ť postupne a budeme to robi ť aj za 

účasti Asociácie prijímate ľov sociálnych služieb, ktorá 

celkom nedávno vznikla a posiela nám svoje pripomie nky. 

Čiže budete k tomu prizvaní.  

  

 Slovo má pani Gašparíková na trojminútové vystúpen ie. 

Nech sa pá či. 
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OBČIANKA: Pani  G a š p a r í k o v á  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Predstavená som bola ako som 

počula. Prišla som vo veci domu Rezedová 3, o ktorom s te 

rokovali na minulom zastupite ľstve.  

 Ospravedl ňujem sa za toto meškanie jedno 

zastupite ľské, ale nepredpokladala som, že ešte sa bude 

rieši ť dom na Rezedovej 3, pretože ako som v komentári, 

ktorý som vám všetkým poslala, dúfam, že ste ho dos tali, 

vysvetlila, že zastupite ľstvo už nemá mandát na to, aby 

rokovalo o dome na Rezedovej 3, pretože je to v ruk ách 

súdu. A ke ď vyrieši sú problém v prospech nájomcov, 

nastúpi výkon rozhodnutia. A ak Najvyšší súd rozhod ne v 

neprospech nájomcov, tak tam už niet o čom rozhodova ť 

potom. 

 

 A chcela som len poveda ť, že čo sa týka domu Rezedová 

3, tam sú pre zastupite ľstvo dva problémy.  

 Jeden je štatút domu pre starších ob čanov, ktorý 

pôvodne schválilo zastupite ľstvo v roku 2005. Tento štatút 

je nelegálny, je protizákonný, pretože žiadny zákon  ani 

žiadna legislatívna úprava neupravuje pride ľovanie bytov 

podľa vekových kategórií alebo pod ľa nejakých iných 

kritérií.  

 

 Proste ob čania, ktorí si požiadajú o byt, zoh ľadňuje 

sa len stanovisko, ktoré je sociálne, alebo iné pot reby, 

ktoré sú ur čené v zákone, resp. vo všeobecnom záväznom 

nariadení. Nikde nie je dovolené diskriminova ť alebo 

uprednost ňova ť ľudí z dôvodu veku, alebo z takýchto iných 

dôvodov, ktoré nie sú explicitne uvedené v zákone.  
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 A druhá vec je, čo som vás chcela požiada ť, nie 

poprosi ť, aby nedošlo k omylu, požiada ť, aby ste 

prerokovali jedinú, teda ďalšiu vec, a to je spä ť vzatie 

odvolania, ktoré podalo hlavné mesto na Najvyšší sú d proti 

rozhodnutiu Krajského súdu. Hlavné mesto v tomto od volaní, 

ak si ho pre čítate, naozaj neuviedlo žiadnu, žiadnu novú 

skuto čnos ť, ktorá by mohla Najvyšší súd inšpirova ť k 

nejakej zmene alebo k nejakému uvažovaniu o zmene. 

 

 Dom Rezedová 3 je stavebným rozhodnutím, aj 

kolauda čným rozhodnutím domom bytovým, ale to vám tu 

nebudem hovori ť, pretože to všetko je v tom materiáli. Ak 

budete takí dobrí a budete sa mu venova ť, dozviete sa, 

veľmi podrobne som sa to snažila vysvetli ť, pretože názory 

mnohých poslancov, nedá mi aby som nepovedala KDH a  SDKÚ, 

sú motivované nie čím iným než spravodlivos ťou a zákonom. 

Ďakujem vám. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pani Gašparíková. 

 Myslím, že ste si protire čili v tom vystúpení ke ď ste 

hovorili, že to má by ť súdne rozhodnutie, ktoré vyrieši 

dom na Rezedovej a niet o čom rozhodova ť. 

 

 Ja práve predkladám poslancom materiál, ktorý sme 

minulý mesiac stiahli a vrátime sa k nemu na júnovo m 

zastupite ľstve kde vás pozývam, kde budeme rozhodova ť 

práve o tom, či stiahneme to podanie na Najvyšší súd.  
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 O tom budeme s poslancami hovori ť, ale musíme sa 

dotknú ť celého domu. A ja nevidím žiadny záujem poslancov 

než to, aby sme sa dobre postarali o našich staršíc h 

občanov, pretože vo všeobecne záväznom nariadení máme 

dlhodobo uprednostnenie klientov starších ako 50 ro kov v 

tejto chvíli, pretože neviem ako by sme týmto ľuďom 

povedali, že budú čaka ť 10, 15 rokov na to, že sa dostanú 

k bytu, alebo teda k umiestneniu, k umožneniu tomu aby 

mali uzavretú nájomnú zmluvu.  

 

 Ke ď to poviete mladému človeku, ten tých 10, 15 rokov 

možno po čká, ale poveda ť staršiemu človeku, ktorý si rieši 

svoju bytovú situáciu že má čaka ť 10, 15 rokov, práve na 

to sme si vytvorili osobitný postup, ktorý pre m ňa je 

celkom prijate ľný; možno vám sa nepá či.  

 

 A pokia ľ poslanci rozhodnú, že zmenia to VZN, bude to 

inak. V tejto chvíli je to sú časťou legislatívy mesta. To 

len hovorím; ako faktickú vám teraz nemôžem da ť slovo, 

prepá čte.  

 Dostaneme sa k tej téme v júni.  

 

 Prí ďte, prosím, na ten bod, ktorý sa bude vola ť 

riešenie situácie na Rezedovej 3. A dostaneme sa aj  k tomu 

čo ste hovorili a žiadali, aby poslanci riešili.  

 

 Pani Elena Pätoprstá je ďalšia, ktorá je prihlásená 

do našej diskusie.      

 Nech sa pá či, pani Pätoprstá, máte priestor na 

trojminútové vystúpenie.  
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OBČIANKA: Elena   P ä t o p r s t á 

 Ďakujem. Ja by som ešte požiadala, ak to bude možné,  

na prípadné pred ĺženie; ak by som nestihla.  

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy  

 Bohužia ľ, mrzí ma to. Rokovací poriadok, ktorý sme 

schválili dáva trojminútové vystúpenie. Nech sa vám  pá či.  

 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Ďakujem. M ňa znepokojili dva body, budem teda stru čná 

bez nejakého komentáru.  

 Týkalo sa to predaja pozemkov pri Technopole, kde to 

riešili poslanci mestskej časti Petržalka.  

 

 A druhá, bol bod 30, ktorý ste dneska prijímali a 

precedens ktorý sa tu vlastne stal, že ste prijali 

materiál, ktorý nebol pripomienkovaný niektorými za mest-

nancami hlavného mesta.  

 

 Čo sa týka toho Technopolu, tento materiál bol 

očividne pre mesto, pre hlavné mesto neefektívny a 

nevýhodný. Aby som vám len priblížila tú situáciu, jedná 

sa o pozemok tesne pri Technopole, kde ve ľké časti pozemku 

sú rozkrájané uzu čkými pásmi chodníkov, ktoré si žiadal 

majite ľ odkúpi ť vrátane verejného parkoviska.  

 

 Pri predaji za 50 Eur tohto materiálu, teda týchto  

pozemkov by sa vlastne stal majite ľom pri ľahlých ve ľkých 
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pozemkov, ktoré by sa mu neskôr pravdepodobne mohli  preda ť 

v rámci zákona o osobitnom zreteli. Celý tento proj ekt bol 

mimoriadne nevýhodný a z mesta, hlavného mesta dost ali zo 

začiatku nesúhlasné stanovisko.  

 

 Druhé stanovisko z hlavného mesta bolo súhlasné a ja 

som pátrala, pre čo sa zmenilo toto stanovisko? 

 Mňa ve ľmi znepokojuje takáto zmena názoru, prudká, 

alebo nejaká nezmyselná. 

 

 A druhý vážny precedens bola vlastne tento bod 30.   

 

 Ke ďže je teraz taká móda prijíma ť transparentné 

všelijaké materiály a etické kódexy, ja vás chcem 

poprosi ť, v rámci toho že zhá ňame naozaj každú korunu na 

to, aby sme riešili ve ľmi dôležité veci, aby sa prijala aj 

ochrana zamestnancov, či už Petržalky alebo samosprávy 

alebo hlavného mesta a vytvorenie nejakej funkcie 

ombudsmana, ktorý by nebol politicky vytvorený ale na 

doporu čenie bu ď Transparenci alebo Aliancie fair play, 

doporu čený človek, kde by sa naozaj inkognito mohli 

zamestnanci obraca ť a upozor ňova ť na neefektívne 

nakladanie s majetkom pri takýchto postupoch. 

 

 Takže chcem vás poprosi ť, aby sa prípadne zvažoval 

tento návrh.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pani Pätoprstej za jej návrh. 
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 Posledná prihlásená do tohto bodu je pani Karasová , 

ktorej teraz dávam slovo na trojminútové vystúpenie . 

 Nech sa pá či. Nech sa vám pá či, máte priestor na 

trojminútové vystúpenie. 

 

 

OBČIANKA: Pani  K a r a s o v á  

 Ďakujem. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, 

vážení páni starostovia, na úvod sa musím prizna ť, že mi 

už je trápne takmer 6 rokov márne, aj tu pred vami bojova ť 

za nie čo, čo by malo by ť samozrejmos ťou od tohto 

auditóriá. Aby sa už raz a navždy skoncovalo s nese rióznym 

prístupom k svojim povinnostiam a teda i k výmene človeka 

na tak citlivom ale pravdaže však ve ľmi výnosnom poste 

riadite ľa Pohrebnej služby Marianum, pána Miloslava 

Hrádeka.  

 

 Už takmer 12 rokov pán Hrádek, a hlavne v posledný ch 

rokoch má ve ľmi pomýlené poradie hodnôt, ktoré by mal 

človek v jeho funkcii vyznáva ť. Stara ť sa o kvalitné 

služby pozostalých v tých naj ťažších chví ľach života pri 

odprevádzaní svojich blízkych tam, odkia ľ už niet návratu. 

 

 Namiesto toho, dovolím si tvrdi ť, pán Hrádek je 

ukážkou arogancie ako vo či pozostalých tak aj vo či 

vlastnému personálu, čo sme často svedkami aj v areáli 

cintorína.  

 Ja tu hovorím konkrétne o Martinskom cintoríne.   

 Už som dokladovala foto snímkami aká, v úvodzovkác h 

" čistota" vládne po čas roka na spomínanom cintoríne. A v 
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porovnaní s cintorínmi v Prahe, ako Vyšehrad, Olšan y, kam 

chodievam dos ť často, je to neporovnate ľné. 

 

 Denne sme svedkami ako v areáli cintorína sa 

premávajú autami osoby, ktoré nie sú ani invalidné.  Jazdia 

tam na bicykloch, vodia psov, potom niet sa čo čudova ť, že 

sa tam často okrádajú hroby, čím vlastne pozostalí dotujú 

rôzne kriminálne živly. Ale predsa s tým sa nemožno  len 

tak zmieri ť. Ve ď kvôli benevolencii zodpovedných nebudú 

hroby našich blízkych holé bez kvetinovej či svie čkovej 

výzdoby.  

 Kam sme to s našou takzvanou demokraciou došli, ak  

máme ustupova ť zlu? 

 

 Ale ako sa vraví, "ryba smrdí od hlavy". Pán Milos lav 

Hrádek sa stará iba o svoje kšefty. So spriaznenou 

kamenárskou firmou v posledných rokoch vystaval sto vky 

hrobových aj urnových miest, za ktoré údajne poberá  cash 

poplatky neúmerne vysoké. A tak pozostalí, ktorí si  chcú 

dať pozostatky svojich blízkych uloži ť na tomto cintoríne, 

musia zaplati ť neúmerne vysoké sumy a ešte si nemôžu 

vybra ť pomník pod ľa seba ale už hotové, také aké najlepšie 

vyhovujú obom spriazneným podnikate ľom.     

 

 Pán riadite ľ Hrádek si ba čuje horšie ako zbojníci za 

čias Juraja Jánošíka.  

 A tak sa pýtam: Kto schva ľuje cenník pohrebných 

služieb Pohrebnej služby Marianum, a na základe aký ch 

skuto čností?   

 Alebo poslanci schva ľujú čoko ľvek, ak ide o politicky 

spriaznenú osobu? 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

318  

 

 A pýtam sa prítomných pánov poslancov, dokedy bude te 

kry ť takéto mafiánske praktiky pána Hrádka? 

 Že by pod ľa známeho "rovný rovného si h ľadá"? 

  

 Žiadam vás preto, zvýšili ste nám dane z 

nehnute ľností o 20 %, takže urobte kone čne nie čo aj pre 

občanov, aby sa nemuseli bá ť chodi ť na hroby svojich 

blízkych, lebo nie všetko je len v zaklínacej formu lke, že 

nie sú peniaze.  

 

 Zárove ň vás žiadam o nezávislú a dôslednú kontrolu 

hospodárenia pána Hrádka (gong) od za čiatku jeho činnosti 

vo funkcii riadite ľa Marianum, a to zvláš ť za každý 

cintorín. A ešte prosím, aby to bolo uverejnené v p odľa 

možností v Bratislavských novinách, pretože napríkl ad v 

Kuriéri si pán Hrádek robí rozhovory často na objednávku. 

 

 A ešte taká mali čkos ť; možno by bolo dobré, keby 

začali orgány činné v trestnom konaní sa zaujíma ť o to, 

ako sa kšeftuje s truhlami; máme na to dôkazy, po 

kremácii.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani Karasová, už je tri aj pol minúty, ja vás 

nechcem obmedzova ť v tom vystúpení. 

 

OBČIANKA: Pani  K a r a s o v á  

 Áno, ospravedl ňujem sa. Ja viem, že je to ťažko.  
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 Ešte som chcela poveda ť jednu mali čkos ť k nášmu pánu 

starostovi z Ružinova, ke ďže som Ružinov čanka, že mi je 

ľúto, že v poslednom čase zúžil všetky starosti a problémy 

Ružinov čanov len na výstavbu, a to sa chodí po všetkých 

tých. Viete, ko ľko problémov majú Ružinov čania aj iných? 

Je mi to ľúto, ale malo by sa to troši čku rozšíri ť aj tie 

bežné veci. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne za vaše vystúpenie.  

 Chcem vás informova ť, že mestské zastupite ľstvo 

schválilo komisiu ktorá momentálne sa ve ľmi intenzívne 

venuje preverovaniu činnosti Marianumu v jednotlivých 

cintorínoch. A tak, ako ma informovala dnes po čas obednej 

prestávky pani poslanky ňa Jégh, tak majú konkrétne návrhy 

akým spôsobom postupova ť. 

 

 Chcem vás ale vyzva ť, pani Karasová, pretože ste 

povedali ve ľmi závažné tvrdenie na adresu riadite ľa, že 

predáva hrobové miesta, a že teda nejakým spôsobom 

kšeftuje, ako ste to vy nazvali.  

 Ja by som ve ľmi privítal jeden konkrétny prípad.  

 Ke ď mi ho prinesiete alebo komuko ľvek z poslancov, 

budeme sa mu venova ť s plnou vážnos ťou.  

 

 Inak to je také slovo, ktoré znie ve ľmi všeobecne a 

veľmi hanlivo vo či človeku, vo či ktorému nevieme ako máme 

ďalej postupova ť.  
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 Čiže ak máte konkrétne prípady, prí ďte, prosím ve ľmi 

diskrétne, ja vám zaru čujem že nebude nejakým spôsobom 

zverejnené to ak niekto podá dôkaz. Ale ak mám ja k onať 

ako štatutár mesta, alebo zastupite ľstvo, alebo komisia, 

tam vidíte pani poslanky ňu Jégh, ktorá je predsední čkou 

tej komisie o ktorej som hovoril, potrebujeme konkr étne 

fakty. Ak máte fakty, prosím, dajte nám ich. My ur čite 

nebudeme ml čať, to nikto nemá dôvod kry ť protiprávne alebo 

nejakým spôsobom nemorálne konanie. To rozhodne nik to z 

nás nemá v úmysle. To hovorím s plnou vážnos ťou. 

 

 A tým uzatváram tento blok vystúpení, pretože sa d o 

neho nikto ďalej neprihlásil.  

 Takže vystúpenia ob čanov sme uzatvorili. 

 

 Prosím, budeme pokra čova ť kým prídeme k popolud ňajšej 

prestávke v bloku programu. 

 

 Najbližším bodom programu je bod číslo 39, ktorý bol 

s t i a h n u t ý :   Návrh na schválenie predaja nehnute ľ-

nosti v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 na 

prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v b ytovom 

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

formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže.  

 

 

BOD 40:  

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

Dúbravka, parc. č. 3400/156 a parc. č. 3400/160, Na 
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vrátkach, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pani riadite ľka nám k tomu povie krátke úvodné slovo 

a potom otvorím k tomu rozpravu. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Máme súhlasné stanovisko finan čnej 

komisie, mestskej rady aj starostu mestskej časti 

Dúbravka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či otváram rokovanie alebo diskusiu o bode 

číslo 40. 

 Nikto sa; predsa len pán poslanec Greksa, nech sa vám 

páči. 

 

 

Marian   G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Mňa pri poh ľade na tú fotografiu napadla len taká 

otázka; možno je to relatívne neviem aký ve ľký kus, neviem 

to odhadnú ť až takto pod ľa obrázku ve ľký kus zeleného, že 

či náhodou nerobíme možno; to je zatia ľ len básnická 

otázka, nerobíme chybu v tom, že sa predávajú zelen é kusy, 

ktoré ešte existujú a ktorých je čoraz menej. A ke ď ich 
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raz predáme, tak sa na tom možno bude da ť zase nie čo 

postavi ť. A potom prídu ob čania a budú sa pýta ť: Pre čo sme 

to predali a pre čo sme tam dovolili stava ť, ke ď sú to asi 

posledné zelené kúsky zeme? Neviem.  

 Teraz ma to tak, možno že už neskoro, lebo už 

nieko ľko takých kusov sme tu odsúhlasili. Ale teraz ma to  

tak napadlo, tak sa na to pýtam.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Hlási sa, prosím, niekto ďalší do diskusie? 

 Pani riadite ľka, ak môžeme reagova ť, prosím, keby ste 

zareagovali ešte v rámci rozpravy. Nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Neviem vám, žia ľ, odpoveda ť na túto 

otázku. Mali sme vytypova ť pozemky, ktoré sú vo ľné a 

ponúknu ť ich vlastne na predaj.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to stále ten tlak, ktorý cítime že h ľadáme 

majetok, ktorý je možné preda ť s tým, že nebudeme vlastne 

zaťažova ť územie, ale musíme vlastne ponúknu ť to čo je 

zaujímavé pre investorov. Čiže sme v zložitej situácii. Ja 

si to uvedomujem, pán poslanec. Je tam uprostred to ho 

nášho pozemku vlastne súkromný pozemok ve ľmi tenký, úzky, 
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ktorý nám ho rozde ľuje na dve časti. Zvážte prosím, aký 

postup zvolíte pri hlasovaní o tejto obchodnej vere jnej 

súťaži.  

 

 Ke ďže sa nikto neprihlásil, 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: 

 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 o bode číslo 40. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ť z nich hlasovalo za, nikto proti, piati sa 

hlasovania zdržali 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 Bod číslo 41. 

 

 

 

BOD 41:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k . ú. Petrž alka, 

Prokofievova ulica, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, 

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 

 Nech sa pá či, pani riadite ľka.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Finan čná komisia, mestská rada 

súhlasili, a takisto máme aj súhlasné stanovisko pá na 

starostu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako prvá sa do diskusie hlási pani námestní čka 

Kimerlingová, po nej pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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 hovorila s páno m 

starostom Bajanom a on avizoval, že vlastne jeho sú hlas sa 

vz ťahuje práve na Mandragoru.  

 A predpokladal, že tam Mandragora, to je tá lekáre ň, 

ktorá tam funguje.   

 Možno že to je celá spolo čnos ť, ktorá vlastne 

ošetruje celé zdravotné stredisko, ale teda že bol tam 

predpoklad, že práve tá spolo čnos ť vybuduje pre 

zamestnancov a klientov alebo teda pacientov, ktorí  chodia 

do zdravotného strediska, parkoviská. Bol dos ť prekvapený, 
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že to dávame sú ťažou, ale potrebujem poveda ť, že jeho 

názor bol, že súhlas dáva pre Mandragoru.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ja by som chcela nadviaza ť na Mariana Greksu, pretože 

povedal presne to, čo mám na srdci aj ja najmä pokia ľ ide 

o ve ľké a v podstate naozaj o posledné plochy, najmä v 

Petržalke, kde som aj poslanky ňou, takže ja osobne s tým 

mám problém, aj s vyhlásením obchodnej sú ťaže, aj ke ď 

chápem, že mesto nejako rozpo čet naplni ť musí. Ale naozaj 

to najhoršie, čo si obyvatelia vedia predstavi ť, je 

zahus ťovanie.  

 A tomu sa nevyhneme, ke ď tie pozemky predáme. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Drozd. 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja, m ňa predbehla trošku pani prvá 

námestní čka, pre čo sú ťaž, pre čo nie osobitný zrete ľ ke ď je 
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to za ú čelom vybudovania parkoviska? Ja som si čítal 

územnoplánovaciu informáciu a tam naozaj je napísan é, že 

tento zámer je v rozpore s územným plánom.  

 Aby som to presne citoval: Navrhnuté riešenie je n a 

úkor zhoršenia kvality jestvujúceho prostredia a v rozpore 

s reguláciou stabilizovaného územia. Čiže v rozpore s 

územným plánom. 

 A to čo povedala naša poslanky ňa, nášho klubu, tak ja 

to rešpektujem. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Hlási sa, prosím, ešte niekto do diskusie? 

 Prosím, keby sme vysvetlili poslancom, pre čo sme 

zvolili formu obchodnej verejnej sú ťaže ak predávame 

pozemok pod budovou, ak tomu dobre rozumiem? Ak sa jedná 

len o parkovisko, je to možno iný prípad. Čiže prosím, aby 

ste vysvetlili úplne presne, teda čo sa ide dia ť. Pre čo 

forma obchodnej sú ťaže, lebo ve ď to je uprednostnená 

forma. Ale pre čo sme tu nezvolili osobitný zrete ľ aj s 

ohľadom na stanovisko pána starostu. 

 Prosím, keby ste to vysvetlili poslancom.  

 Pani vedúca, nech sa pá či.  

 

 

Ing. Mária  F r i n d r i c h o v á, vedúca oddelen ia 

správy nehnute ľností:   

 Chcem len poveda ť, že toto sme prerokovali aj s pánom 

starostom mestskej časti Petržalka, a on dal ďalšiu 
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podmienku do obchodnej sú ťaže, je to tri, pod bod číslo 

tri: Vybratý ú častník obchodnej verejnej sú ťaže sa 

zaviaže, že na predmetných pozemkoch vybuduje parko visko.  

 To bolo vyslovene na žiados ť pána starostu doplnené 

do podmienok obchodnej verejnej sú ťaže. 

 

 Nerobili sme to osobitným zrete ľom, pretože môže tam 

to parkovisko vybudova ť ktorýko ľvek iný subjekt, nielen 

firma Mandragora, s.r.o. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, ale potom to nie je zahus ťovanie, potom je to 

naozaj snaha zlepši ť kvalitu toho prostredia. Vidíte na 

tej fotografii, že autá tam parkujú, ale je to len 

spevnená plocha, čiže treba tam asi urobi ť to, čo sa na 

parkoviskách robí; lapa če olejov a všetky tie technické 

opatrenia. Čiže smeruje to k tomu, že zrejme si to kúpi 

niekto v tom okolí, aby tam mohol parkova ť aj so svojimi 

vozidlami, ale bude to slúži ť aj na verejný ú čet. Čiže 

preto sú ťaž. 

 

 A ur čite nie zahus ťovanie, ke ďže tá podmienka zo 

strany mestskej časti tam je. 

 

 Takže je to úplne iný prípad ako keby sme povedali , 

že predávame na hoci čo.  

 Áno, je to stabilizované územie, tak ako tu zaznel o. 

Ale na dotvorenie toho stabilizovaného územia ur čite možno 

pripusti ť formu výstavby parkovacích miest. 
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 Ke ďže sa nikto nehlási, my sme zodpovedali na vaše 

otázky, dávam priestor pre návrhovú komisiu.   

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budem číta ť návrh uznesenia, ktorý bol predložený 

písomne všetkým poslancom v tých materiáloch dodato čných. 

A upresním, že bol tu dodaný úplne na záver, bod 3,  

špecifická podmienka obchodnej verejnej sú ťaže o 

vybudovaní parkoviska.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To, čo informovala pani vedúca. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ozrejmila, že to je nové. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne. Čiže vrátane tejto podmienky 

schva ľujeme uznesenie. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Áno. Čiže návrh uznesenia tak ako bol písomne 

predkladate ľom predložený ráno s materiálom. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Takže o tomto uznesení ideme teraz hlasova ť. 

Predložila ho návrhová komisia.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o vyhlásení sú ťaže. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťjeden za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.   

 

 Bod číslo 42. 

 

BOD 42:  

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

parc. č. 3110/103, Jiráskova - Pajštúnska ul., formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Máme súhlasné stanovisko finan čnej 

komisie, mestskej rady aj starostu mestskej časti 

Petržalka.  
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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 tomuto bodu programu. 

 Nech sa vám pá či. 

 Pán poslanec Drozd ako prvý do diskusie. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa pri tomto materiáli 

zastavil, pri stanovisku starostu mestskej časti 

Bratislava - Petržalka. A to stanovisko, naozaj ja som 

možno trochu kriticky teraz na stanoviská starostov , ale 

nebol som sám, bola aj pani Pätoprstá v tom jej prí hovore.  

 Tiež to stanovisko: Na základe telefonického 

rozhovoru s pánom riadite ľom vám oznamujem, že mením svoje 

stanovisko k vašej žiadosti k predaju nehnute ľností, a 

súhlasím s predajom. 

 

 Neviem, čo si v tom telefonickom rozhovore povedali, 

či pôjdu spolu na futbal, na pivo, alebo na nie čo. Ale 

toto je zase závažná zmena stanoviska starostu, a n aozaj 

by to tu malo by ť zdôvodnené. Nielen že si spolu 

zatelefonovali a zmenia stanovisko. Ale na základe čoho 

mení stanovisko? Lebo naozaj meni ť stanoviská z jedného 

dňa na druhý, z týžd ňa na týžde ň, a po telefonických 

rozhovoroch mi pripadá ve ľmi, ve ľmi zvláštne. 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. 

 K tomu poviem informáciu, možno ma doplní pani 

námestní čka, že pán starosta vychádzal z toho, že pôvodne 

sme uvažovali o tom, že celý ten pozemok až po križ ovatku 

bude zamenený. A vtedy tam bola stanovená iná cena.  S tým, 

že teraz z toho priestoru je vy členená len časť toho 

pozemku, ktorá má tú cenu stanovenú inak, pretože v  tej 

časti, ktorá je pri ľahlá ku križovatke sa nachádzajú 

siete. A tým pádom ten pozemok nemá ako celok takú hodnotu 

ako má pozemok, ktorý teraz ponúkame na predaj.    

 Čiže to bolo to vysvetlenie, ktoré sme si pánom 

starostom hovorili.  

 A na základe tohto vysvetlenia on menil svoje 

stanovisko, ktoré nám poslal písomne.  

 Pani námestní čka Kimerlingová má slovo. 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: 

 Toto stanovisko je ešte z roku 2011. Ke ď si všimnete, 

tak vlastne pred rokom bolo poskytnuté.  

 V poslednej dobe ja som hovorila s pánom starostom  a 

bol pritom aj pán poslanec Kríž; škoda že už tu nie  je 

prítomný, ke ď odznelo, že toto je práve územie, kde si 

vedeli poslanci Petržalky predstavi ť tú plaváre ň, o ktorej 

sa to ľko v Petržalke hovorí, že verejná plaváre ň by sa 

mohla vybudova ť na nejakej parcele a tuná to videli celkom 

priechodné.  

 A ak pán Bajan zabudol, že dal súhlasné stanovisko  na 

túto parcelu, je mi ľúto, ale tak potom nech sa rozhodnú 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ja už iba faktickou by som zareagoval. Ja súhlasím  

teda s tým, že si to vysvetlíte, ale ja vás požiada m, aby 

ste tie svoje vysvetlenia, ktoré máte medzi sebou a ko 

primátor, starosta, naozaj uviedli do toho materiál u. Aby 

nevznikali zbyto čné otázky a potom si to pre čítame, a máme 

to vyjasnené. Nemusíme potom trávi ť čas tuná zbyto čnými 

otázkami. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ja sa ospravedl ňujem, bol som vybehnutý, ale po čul 

som z mikrofónu, že už pani námestní čka vystupovala v 

tejto súvislosti, ja som mal pripravený príspevok.  

 Ide o parcelu, ktorá pod ľa nášho názoru je možno aj 

do budúcnosti vhodná na využitie pre športový chara kter. A 

možno že by sa mohlo jedna ť o tú parcelu, ktorú práve 

hľadáme a snažíme sa nájs ť, kde by mestská časť za čala 

budova ť krytú plaváre ň. 
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 Čiže v tejto súvislosti by som poprosil o možno 

nejakú zdržanlivos ť a tento konkrétny pozemok neposúva ť do 

súťaže. Aj ke ď si, samozrejme, uvedomujem negatívnu 

situáciu hlavného mesta v oblasti financií, ale nao zaj 

toto je lokalita, ktorá je jedna z mála posledných,  kde by 

sme vedeli krytú plaváre ň spolo čne s hlavným mestom 

vybudova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Chcete nie čo doda ť, pani vedúca? Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Mária  F r i n d r i c h o v á, vedúca oddelen ia 

správy nehnute ľností: 

 Ja chcem poveda ť, že mestská časť nás požiadala o dva 

pozemky, aby sme jej zverili za ú čelom vybudovania 

plavárne. Tento pozemok nie je vhodný na vybudovani e 

plavárne, preto je aj od členená časť toho pozemku, lebo v 

ostatnej časti sú siete a tie neumož ňujú v tej časti 

stava ť.  

 Išiel list pána primátora, ktorým oznamujeme mests kej 

časti, ktorý pozemok je vhodný na výstavbu plavárne v 

Petržalke. To je Jiráskova, Marková? 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Jiráskova, Markova, hej.  
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 Prosím faktickou poznámkou na pani vedúcu reaguje pán 

poslanec Kríž. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Vzdávam sa faktickej, radšej normálny. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Takže riadne vystúpenie pre pána poslanca 

Kríža. Nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Radšej by som si vyžiadal 

klasický príspevok, aby som mal viac času.  

 Samozrejme, je to situácia ktorá možno neprináleží  

úplne tak mne, aby som sa do nej extrémne zapájal a  ju 

riešil. Je to naozaj vec, ktorá by si zaslúžila tú 

platformu komunikácie medzi štatutárom našej mestsk ej 

časti pánom starostom a pánom primátorom, a v žiadno m 

prípade by som nechcel vstupova ť nejakým spôsobom.  

 

 Ale my sme mali stretnutie s pani námestní čkou 

Kimerlingovou,  s pánom starostom, kde sme rozobera li 

niektoré petržalské témy v rámci takej neformálnej debaty. 

A tam sme boli napríklad my informovaní, že práve t á 

parcela, ktorá je pri Tupolevovej, pri teda bývalom  

LUDUSE, práve že tá nie je vhodná; neviem či išlo o 

nedorozumenie, na výstavbu plavárne. A práve táto 

konkrétna, ktorá je na Jiráskovej, teoreticky by vr aj aj 
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tie normy sp ĺňala, aj ke ď ide tam nejaké ve ľké, neviem či 

teplovod alebo nie čo podobné, a napriek tomu táto časť by 

mohla by ť využitá na nejaké, pri ľahlú vybavenos ť povedzme 

statickej dopravy, a na tú 25 metrovú plaváre ň by sta čila 

tá časť pozemku, ktorá je na zástavbu vhodná. Je to 

lokalita ve ľmi dobre dostupná aj MHD a v okolí sú 

parkoviská, ktoré sa dajú využíva ť aj verejnos ťou napriek 

tomu, že sú to parkoviská ktoré patria obchodným re ťazcom, 

ale sú ve ľké. A z ve ľkej časti sú nevyužívané, nikdy nie 

sú úplne plné. 

 Čiže z tohto h ľadiska je táto lokalita, by som 

povedal, až ideálna.  

 

 Ja sa obávam len jednej veci, že ak toto dáme do 

súťaže a tá druhá parcela pri LUDUSE bola jeden čas 

spomínaná práve so spomínanou výmenou so spolo čnos ťou 

Krá ľova hora, tak tým pádom v podstate z centrálnej časti 

Petržalky neostane žiadna, ktorá by mohla by ť vhodná na, 

povedzme na plaváre ň. A zase budeme nútení h ľadať niekde 

na okraji Petržalky ťažko dostupné pozemky, alebo v tej 

spomínanej neš ťastnej Inchebe, čo vyvolalo vlnu nevôle. 

Čiže v podstate sami sa takýmto spôsobom môžme pripr avi ť o 

možnosť vybudova ť nie čo pozitívne pre obyvate ľov mestskej 

časti.     

 

 Ja by som preto možno požiadal o odklad alebo o 

stiahnutie s tým že, neviem ako to formulova ť aby som 

nejakým spôsobom sa nedotkol, ale ur čite by bolo na mieste 

stretnutie pána starostu s pánom primátorom, kde by  sa 

táto vec vycizelovala. Lebo aj v prípade, že bude K rá ľova 

hora niekedy na pretrase ur čite zaznie opä ť tá požiadavka 
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zo strany mestskej časti Petržalka, že ak tá má nejakým 

spôsobom negatívne sa podie ľať na tej výmene, že pozemky z 

jej katastrálneho územia budú ponúknuté na výmenu, tak 

ur čite by sme sa snažili o nájdenie zhody s hlavným me stom 

na nejakom komunálnom pozemku, ktorý by bol vhodný na 

vybudovanie tej plavárne. Lebo je to jedna z mála 

iniciatív, ktorá sa nám v ťažkej finan čnej situácii možno 

podarí ako zainvestova ť a urobi ť nie čo, čo tým ľuďom 

prispeje.  

 Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, chcem vás informova ť, že na žiados ť 

pána starostu vy členili sme práve tie pozemky, ktoré ste 

spomínali z toho zoznamu pre Krá ľovu horu.  

 H ľadáme iné lokality, ktoré by sme namiesto toho 

zaradili.  

 Snažíme sa vyjs ť v ústrety mestskej časti pri h ľadaní 

pozemku pod plaváre ň.  

 Pre nás je to pripomienka, ktorú berieme ve ľmi vážne, 

na základe aj rokovania, ktoré sme mali pred mesiac om. A 

snažíme sa dospie ť k tomu, aby v tejto oblasti nastala 

zhoda. 

 

 Čiže to len na margo, aby ste nemali pocit, že sme 

nepočúvali to čo ste tu hovorili pred mesiacom, to čo 

hovoril pán starosta a ďalší poslanci za mestskú časť 

Petržalka.  

 Pán poslanec Fiala sa hlási.  
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Na strane 9 uvedeného materiálu 

odcitujem: V území je prípustné umiest ňova ť okrem iného 

zariadenia športu, telovýchovy a vo ľného času. To znamená, 

ak to dobre čítam, tak aj plaváre ň.  

 A opä ť, ak tomu dobre rozumiem, ak sme vy členili z 

veľkej parcely časť, kde sa stava ť dá a naopak, alebo teda 

ostáva nám časť, kde je možno ťažko zastavite ľné, to by 

som si vedel predstavi ť. Ak náhodou nie čo meni ť za územie 

za Krá ľovu horu, práve toto im ponúknime, nech tam majú 

parky, ako teda s istou dávnou zlomyse ľnosti. 

 

 Prosím vás, zanechajme toto územie ešte mesiac, dv a, 

keďže Petržalka to územie na tú plaváre ň h ľadá. A ke ď 

doteraz s týmto pozemkom sme vydržali, tak skúsme e šte 

chví ľu po čkať. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ke ď si pán primátor bol na 

petržalskom miestnom zastupite ľstve zhruba pred 2 

mesiacmi, a v súvislosti s plavár ňou, ke ď už o nej 

hovoríme, si spomenul aj Matadorku.  

 Tak sa chcem spýta ť, či je v tomto smere nie čo 

novšie?  
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 A zárove ň pripomenú ť alebo poveda ť kolegom, ktorí 

nevedia aj o tejto možnosti, že aj táto možnos ť bola a 

možno aj je stále v hre. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Len jedna veta: Bol za mnou predstavite ľ investora, 

ktorý na ďalej prejavil záujem o zámenu pozemkov pri 

Matadore, ktoré vlastní, ktoré by sme zamenili 

pravdepodobne v katastri Petržalky s tým, že by mes to 

získalo pozemky, ktoré majú funkciu 401, to je špor t. A vo 

veľkom rozsahu aj pod dnešným kúpaliskom Matador aj s 

možnosťou výstavby ďalších športových objektov.  

 Samozrejme, že on má záujem zase o bytovú funkciu,  

čiže h ľadá zámenu tak aby mohol zrealizova ť zámer postavi ť 

byty. 

 

 Čiže je to aktuálne len v tom rozsahu, ak sa nám 

podarí nájs ť vhodné pozemky na zámenu, ktoré podporí aj 

mestské zastupite ľstvo.  

 Len to ľko.  

 

 Prosím, asi sme povedali všetko, čo sme pre túto 

chví ľu mali poveda ť.  

 Vy sa rozhodnete pod ľa diskusie, akým spôsobom 

pristúpite ku schváleniu alebo neschváleniu tohto 

materiálu. 

 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:   

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

je písomne predkladate ľom predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných.  

 Osem za, dvaja proti, dvadsa ťtri sa hlasovania 

zdržalo.  

 Myslím, že najlepšie to vyjadril asi pán poslanec 

Fiala, zrejme sa k tomu vrátime vtedy, ke ď budeme ma ť 

doriešené veci okolo petržalskej plavárne, aby sme mali 

istotu, že sme neurobili nejaké zlé rozhodnutie. 

 Ďakujem za uzavretie bodu 42. 

 Ideme k bodu 43. 

 

 

BOD 43:   

Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v Bratis lave, 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7938/32, Mýtna ulica, formou 

priameho predaja s cenovou ponukou  

 

 

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. Máme súhlasné stanovisko finan čnej 

komisie, mestskej rady, starostky mestskej časti Staré 

Mesto. Jedná sa o 20 m2, preto je to priamy predaj.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

 Nik sa do nej neprihlásil. Uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť a prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 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.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

43. 

 Otváram rokovanie o bode číslo 44. 
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BOD 44:  

Návrh na schválenie vybratého ú častníka priameho predaja s 

cenovou ponukou rekrea čných chát v okrese Malacky, obci 

Lozorno, k. ú. Lozorno so súp. č. 4087, zapísaných na LV 

č. 2874, v chatovej oblasti Košariská  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pani riadite ľka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tu si dovolím len upozorni ť na to, že 

sme predávali rekrea čné chaty bez pozemku. A naozaj sa nám 

podarilo získa ť za ne ve ľmi vysokú kúpnu cenu 51 515,15 

Eur s čím sme ani nepo čítali.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako prvá sa do diskusie hlási pani poslanky ňa Tvrdá.  

 

 

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

 Ja som bola sú časťou výberovej komisii a naozaj na 

margo o súdnych znalcoch, o ktorých sme dneska mnoh okrát 

rozprávali, 4 500 bol návrh súdneho znalca a vysú ťažená 

suma je 51 515,15 Eur. 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.  

 To potvrdzuje nielen mienku o znalcoch ale aj silu  

súťaží, pokia ľ je viacero záujemcov.  

 Pán poslanec Greksa má faktickú poznámku na 

predre ční čku; nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja som tiež bol sú časťou v tejto komisii a musím 

potvrdi ť to čo povedala pani Tvrdá. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Hr čka.  

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja len čiste formálne sa chcem spýta ť, lebo mám tu 

metodické usmernenie k zákonu o nakladaní s majetko m. Ja 

si fakt len chcem ujasni ť. Ja som za to, vyšlo to pod ľa 

mňa správne, len pri metodickom usmernení je napísané , že 

priamy predaj môže by ť realizovaný, ak výška nepresahuje 

40 tisíc Eur. Ja len sa chcem uisti ť, že to je v poriadku.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

343  

 Áno, to je dobrá otázka, pretože;  

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Tam je napísané, že priamy predaj sa môže realizov ať 

len prevodom vlastníctva svojho majetku, ktorého vš eobecná 

hodnota je stanovená znaleckým posudkom nie je vyšš ia ako 

40 000 Eur.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Znalecký bod 4 500, to tu zaznelo z úst pani 

poslankyne Tvrdej. Čiže my sme šli do toho legálne. 

Výsledok nám priniesol zaujímavejšie výsledky, aleb o teda 

cenovú ponuku. Myslím, že sa jej môžme len poteši ť. Ale 

splnili sme to, čo zákon kázal, že sme zvolili takúto 

formu.  

 Prosím, ke ďže sa nikto nehlási, opä ť má slovo 

návrhová komisia; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 Bod číslo 45. 

 

 

 

BOD 45:  

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 

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. Finan čná komisia tento materiál 

schválila s podmienkou súhlasu pána starostu, ktorý  sme k 

predmetnému materiálu obdržali následne po vzájomný ch 

rokovaniach.  

 Chcem len upozorni ť, že ide o predaj pozemkov pod 

stavbami, ktoré sú vo vlastníctve spolo čnosti TERNO. A 

takisto spätne nám táto spolo čnos ť doplatí za obdobie 2 

rokov užívanie tohto pozemku. Ďakujem pekne.  

 A ešte na doplnenie: V tomto prípade znalecký posu dok 

robil Ing. Ivan Izakovi č.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak to ste zabrúsili do nebezpe čných vôd. 

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvý sa do nej prihlásil poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem. Takže je to obchodné centrum Budúcnos ť ved ľa 

Bio parku na Ostredkoch. Tento zámer predaja pozemk u pod 

týmto obchodným strediskom. Je tu už viackrát na 

zastupite ľstve. Vždy bolo nesúhlasné stanovisko. A 

samozrejme, teraz sa zmenilo na súhlasné po vzájomn ých 

vašich rozhovoroch.  

 

 Tiež sa čudujem, že predávame pozemok niekomu, kto 

nám je z vašich slov, pani riadite ľka vyplynulo, že nám je 

dlžný nájomné, alebo neplatil nám nájomné, alebo ak o to 

bolo, ke ď nám ako dva roky dozadu má zaplati ť nájomné?  

 

 Ja si myslím, že toto by malo by ť prvou takou 

negatívnou vecou, že takémuto nájomcovi, ktorý nepl atí 

nájomné, by sme nemali ani uvažova ť predáva ť pozemok. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Hlási sa pán poslanec Hr čka. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja len vzh ľadom k tomu, že to meno tu dneska ráno 

bolo spomenuté a vy ste povedali, že musíme teda 

posudzova ť pod ľa znalcov. Tak ja by som fakt navrhoval 

tento materiál stiahnu ť, alebo vo vašom prípade by som 

naozaj vyzval kolegov, aby sa naozaj zdržali hlasov ania v 

prípade tohto bodu. Áno, to je presne ten argument.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ak tomu správne rozumiem, tak vlastne za 2 roky 

nájomného by sme mali zinkasova ť 108 000 Eur, a celková 

suma tohto predaja by mala tvori ť vlastne nejakých 400 000 

Eur. Čiže za dva roky prenájmu získame 100 000, čiže za 8 

rokov keby sme mali prenajatý ten pozemok, tak by s me 

získali celú túto kúpnu sumu.  

 Či nie je naozaj v tomto prípade rozumnejšie 

inkasova ť nájom a práve túto sumu potom vlastne do 

budúcnosti zhodnoti ť?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za tú poznámku.  
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 Na tú bude treba reagova ť z našej strany, zo strany 

predkladate ľa, ako sa rýmujú tie ceny nájmu a predaja.  

 Ešte predtým faktickou poznámkou, pán poslanec 

Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem kolegovi Muránskemu za toto upozornenie.  

 Myslím si, že ke ď cena ktorú máme ut ŕži ť je nižšia 

ako 15 a viac, a až dvadsa ťro čný nájom, tak je silne na 

pováženie, či máme takéto veci robi ť. Ak je to osemro čný 

nájom, tak za to nebudem hlasova ť nikdy.  

 

 A len drobný doplnok, ak už sme sa dotkli zaslúžil ého 

vedúceho katedry slovanských jazykov a Štúrovho u čite ľa 

Palkovi ča, tak prosím vás tu v tom liste vlastníctva, v 

tej mape je neuverite ľne napísaný Clementis s "K". To je 

tiež teda prejav istej úrovne vzdelania tých, ktorí  píšu   

katastrálne mapy, ke ď si to otvoríte. Tak prvýkrát nebohý  

Vladimír Clementis by sa videl ako Klementis, ako K léma, 

ktorý ho poslal na smr ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na pána Muránskeho pán poslane c 

Šovčík. 

 

Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  
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 Ja len chcem vedie ť, či tam existuje právoplatná 

nájomná zmluva?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Neexistuje. A tá cena o ktorej hovoril pán poslane c 

Muránsky vyplýva z nášho rozhodnutia primátora. Čiže z 

očakávania, ko ľko my predpisujeme na nájom, pri čom tú 

nájomnú zmluvu nemáme uzavretú. Platí, že ke ď máte budovu, 

tak pozemok pod ňou musíte strpie ť. Akurát za odplatu, 

ktorej výška nie je ur čená.  

 My si myslíme, že by mala by ť taká vysoká, ako ste 

pán poslanec citovali.  

 

 Znalec zase hovorí, že sa predáva za tú inú cenu, 

čiže ukazuje nesúlad medzi našimi o čakávaniami a nájom, 

ktoré, tak ako ste to povedali, logicky spolu nehra jú.  

 

 Ale keby sme neuzavreli nájomnú zmluvu; teda 

predstavme si že to neschválime, nepredáme, ideme t eraz 

hľadať nájom, pôjdeme na súd a súd ur čí primeraný nájom, 

ktorý pre tú lokalitu je ako súdne ur čený. A tam uvidíme, 

ako ďaleko sme od neho s našim rozhodnutím primátora 

prerokovanom vo finan čnej komisii, kde predpisujeme isté 

ceny nájmu, relatívne vysoké, lebo chceme zhodnoti ť 

majetok mesta. 

 

 Čiže my robíme to najlepšie čo pre mesto vieme, ale 

nie vždy sa nám to zhodne s tými znaleckými posudka mi. 

Čiže opä ť je tu rozpor, ktorý budeme musie ť vyrieši ť a 
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závisí to od vášho hlasovania. Ke ď neprejde, my sa ideme s 

ním súdi ť aspo ň o nájom, lebo vieme že je na našom pozemku 

a teda neplatí nám za to ni č. Čiže budeme žiada ť súdne 

ur čenie primeraného nájmu, ktoré patrí tomuto mestu za  to, 

že niekto užíva náš pozemok. 

 Pán poslanec Drozd faktickou poznámkou ešte chce 

reagova ť.  

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som zareagoval na tú nájomnú zmluvu.  

 Je po čudovania hodné, že za to ľké roky naozaj si 

pamätám tento materiál, ten v podstate vlastník sta vby mal 

snahu o odkúpenie tohto pozemku dlhodobo a viackrát . A 

magistrát naozaj sa nesnažil, teraz to nehovorím no vému 

vedeniu, ale naozaj sa nesnažil dotiahnu ť nájomnú zmluvu 

aj teda súdnou cestou. To sa mi zdá podivuhodné. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ďže to bol posledný príspevok do diskusie, pani 

riadite ľka chce zareagova ť ešte v rámci diskusie; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie, naozaj sme 

zistili, že tam nie je uzavretá platná nájomná zmlu va, 

preto sme pripravili tento materiál, aby sa tento 

protiprávny stav odstránil. Ale vzh ľadom k tomu, že 
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bezdôvodné obohatenie v tomto prípade môžeme žalova ť iba 

dva roky spätne, preto vlastne žiadame iba doplatok  za 

posledné dva roky, lebo na viac nemáme právny nárok .    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd ešte chce faktickou. 

 

 

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

 Ešte by som faktickou na pani riadite ľku zareagoval.  

 Tak aj ke ď tento materiál neprejde, ur čite bude treba 

dotiahnu ť tieto veci do konca. A potom, samozrejme v 

budúcnosti, ak si všetko vyrovná a bude s ním normá lna 

komunikácia, môžme uvažova ť o predaji. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pán poslanec.  

 Toto bol asi posledný príspevok, pretože už sme 

vysvetlili čo sme vysvetli ť mali.  

 Prosím teraz návrhovú komisiu, aby uviedla návrh n a 

hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vyjadríte sa hlasovaním k bodu číslo 45, 

ktorý sme prerokovali dos ť podrobne, aby ste sa mohli 

rozhodnú ť ako budete hlasova ť. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Trinás ť za, osem proti, dvanásti sa hlasovania 

zdržali.  

 Platí to, čo sme povedali, za čneme konanie ktoré tu 

bolo avizované vo vz ťahu k vlastníkovi budovy, ktorý užíva 

pozemok bez nášho súhlasu, alebo bez nájomnej zmluv y. 

 Sme v bode 46, otváram rokovanie o tomto bode 

programu. 

 

 

 

BOD 46:  

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  

 

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.  
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 Finan čná komisia súhlasila opätovne s podmienkou 

dodato čného súhlasu pána starostu, ktorý máme, a bol 

rozdaný aj na stoly. Ide o predaj pozemkov vlastník ovi a 

užívate ľovi stavieb, na ktorých sa tieto stavby 

nachádzajú. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Tento materiál otvára diskusiu, teda resp. toto 

vystúpenie otvára diskusiu, do ktorej sa ako prvý h lási 

pán poslanec Kríž, a dávam mu slovo.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Uvedomujem si s plnou 

vážnos ťou, že hlavné mesto potrebuje finan čné prostriedky. 

Ale v tomto prípade platí presne to isté ako v 

predchádzajúcom bode, to čo vy číslil aj pán poslanec 

Muránsky. Možno sa mýlim a naozaj je lepšie to podp ori ť a 

mať jednorazovo viac pe ňazí od firmy SHELL. Ale ak nám 

naozaj oni platia 52 tisíc a nie čo každý rok a tá zmluva 

je až do roku 2048, tak tá predajná cena 705 000 je  taká, 

ktorá v podstate si oni predplatia na 14 rokov a tý ch 

ďalších 20 v podstate už plati ť nemusia.  

 

 Taktiež som chcel vedie ť, pre čo v tom prvom návrhu, v 

prvom materiáli bolo negatívne stanovisko pána star ostu. 

Následne zasadala komisia finan čná, ktorá povedala teda,  
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že ke ď pán starosta zmení to stanovisko, tak aj oni by 

súhlasili. No, a dneska sme dostali súhlasné stanov isko, 

či sa teda nie čo zásadné zmenilo, lebo tá matematika 

nejako nepustí.  

 

 Uvedomujem si, že ma ť jednorazovo finan čné 

prostriedky teraz, ke ď ich potrebujeme, je možno 

výhodnejšie ako čaka ť a ma ť ich dlhodobejšie. Ale z takého 

všeobecného dlhodobého poh ľadu si myslím že je 

zodpovednejšie a výhodnejšie ich ma ť ako prísun stabilný 

aj v budúcnosti, aj ke ď uvedomujem si, že to môže ma ť 

svoje úskalia. Možno ma pani riadite ľka opraví, že sa 

mýlim, a že naozaj je výhodnejšie to preda ť teraz, a ten 

prísun nebude až do toho roku 2048 ak to nepredáme.   

 

 

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 Jegh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Pán Kríž ma predbehol, lebo toto isté som 

mala na mysli aj ja, lebo som to krížom krážom po čítala a 

prepo čítavala, že ke ď majú ešte 36 rokov proste prenájom, 

tak my na tom tratíme obrovské peniaze.  

 Síce za 36 rokov, ale 705 000 ako predajná suma ak o 

hodnota je mi ve ľmi nízka oproti tej hodnote, ktorú ten 

pozemok pokrýva vzh ľadom k tomu, že to je proste benzín, 

nafta, olej, či čo to je, SHELL pumpa, takže tam niet 
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problémov si to vynahradi ť všelijako a dohna ť tie peniaze, 

za čo to chcú kúpi ť.  

 

 A upozor ňujem na to, že toto je tiež súdny znalec 

Fajnor. Takže škoda, že tu nie je pán Muránsky, moh ol by 

to po čuť. Tak či náhodou to nie je tiež podhodnotené?  

 

 Ale ja si myslím že, tiež zdie ľam ten názor, že 

potrebujeme teraz peniaze, aby sme mali pohromade v äčšiu 

sumu. 

 

 Ale zase aby sme stratili na tom milión 203 tisíc 

Eur, ke ď to predáme za tých 705 000, tak potom to je 

strašne ve ľká strata. Ja si myslím, že toto hodnotenie je 

nízke.  

 A ke ď už preda ť, tak už za vyššiu hodnotu. 

 

 A ešte mám jednu otázku:  

 Tu je v tej zmluve, že oni majú zastavaný tento 

pozemok. Na ni č iné sa to používa ť už nedá a nemôžeme to 

ani nikomu ponúknu ť, alebo proste vysú ťaži ť tam niekoho 

iného.  

 Ale musíme im to preda ť teraz?  

 Nemôžeme mať s nimi zmluvný vz ťah a preda ť im to 

neskôr trebárs? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odpovieme na to.  

 Pán poslanec Drozd má faktickú poznámku. 
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Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ja by som zareagoval na pani poslanky ňu. Nejaká 

benzínová pumpa ja myslím, že to nie je nejaká stav ba, 

ktorá by sa nedala rozobra ť za pár dní; to je iba do časná 

taká stavba, ktorá sa dá zrealizova ť a zbúra ť za chví ľu. 

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.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Predre čníci už povedali a ja teda to zhrniem. Naozaj, 

bez jedného mesiaca táto zmluva, ak teda nie je mož nos ť 

vypovedania je na 36 rokov pod 52 911 Eur čo bude pre 

mesto prináša ť milión 904 tisíc. My to ideme preda ť za 

705, čiže za 2,5 násobne nižšiu cenu akú dostaneme síce v  

čase, ale dostaneme. 

 

 A moja otázka, ke ďže mám ekonomické vzdelanie, naozaj 

znie: Kto sa k tomu vyjadrí, lebo ke ď takýto materiál sem 

príde, tak by som čakal že sem nepríde zjavne nevýhodný 

materiál pre mesto? A ja som toho názoru, že toto j e 

zjavne nevýhodný materiál pre mesto.  

 

 A vôbec sa pýtam: Ako je to možné, že sa sem takýt o 

materiál sem dostane, lebo ak tam nie je nejaká hro zba 
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pred časného vypovedania, ak tam nie sú proste nejaké iné  

rizika, tak my o tých 36 rokov budeme bohatší a stá le 

budeme tú nehnute ľnos ť vlastni ť. Čo si, pod ľa mňa, ako by 

si to niekto neuvedomoval.  

 

 Takže poprosil by som vysvetli ť, ako je to možné, že 

sa takýto materiál sem k nám dostane?  

 

 A naozaj, z ekonomického, mám ekonomické vzdelanie  a 

som presved čený o tom, že 705 000 dneska a 1 904 000 v 

čase, plus celý majetok ešte ostane v našom vlastníc tve, 

nie je porovnate ľný v žiadnom prípade. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na toto vystúpenie reaguje pán  

poslanec Dinuš. 

 

 

Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ:   

 Ja ďakujem pánovi Hr čkovi za tieto informácie, 

pretože tie len podporujú moju otázku, ktorú chcem položi ť 

do pléna: Či by sme takýto predaj schválili keby sa 

jednalo o náš súkromný pozemok a mali by sme my oso bný 

kontrakt s takýmto? 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 poslanec Šov čík, faktická. 

 

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

 No, možno že budeme bohatší, ale možno budeme aj v  

nútenej správe.  

 

 

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: 

 Ja sa bojím, že ke ď budeme takto uvažova ť, tak 

nepredáme žiaden pozemok nikdy. Lebo každý pozemok,  možno 

nie za 36, možno niektorý za 336 rokov bude ma ť viac ako 

hodnotu na tom prenájme, ako ke ď ho predáme. Ale pre m ňa 

sú hodné peniaze dneska, možno trojnásobok svojej r eálnej 

hodnoty. A ukazova ť, kto má aké ekonomické vzdelanie, 

potom by asi nikto ni č nepredával, ani byty by sa dneska 

nepredávali, lebo budú ma ť v budúcnosti možno vyššiu 

hodnotu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Osuský. 
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja teda nemám ekonomick é 

vzdelanie, ale mám pocit, že firma SHELL samozrejme  

úspešne a dobre prevádzkuje svoju pumpu. Som presve dčený, 

že ju tam bude prevádzkova ť aj ďalej.  

 

 Nemám obavu, že by ju mala presta ť prevádzkova ť.  

 

 Ak máme nevypovedate ľnú zmluvu, tak si viem 

predstavi ť špeciálne v takomto prípade, ke ď je to dobré 

ošetrené a o čividne solídny partner, ktorý nám je dlžní 

ako tí grazli z predchádzajúceho, tak v tom prípade  sa mi 

zdá, že vieme každý rok použi ť 52 000 a som ochotný 

nepochybne akceptova ť to, čo tu zaznelo v iných prípadoch, 

že možno že sme vydali význa čný signál na tému Ing. 

Fajnor.  

 

 Ale som presved čený, že pri predložení budúcich 

viacerých návrhov, ktoré sme dnes neschválili a kto ré by 

doplnili našu zadlženú časť kasy mestskej, sa tá vô ľa 

nájde.  

 

 Ale v tomto prípade sa mi skuto čne zdá, že zarezávame 

veľmi spo ľahlivú nosnicu. Mne sa zdá, že benzínová pumpa a 

firma SHELL súbežne, je spo ľahlivá nosnica. (gong) 

 

 

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 Hr čka, faktická, alebo faktickou reaguje 

na poznámky. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja by som tuto na pána Havrillu reagoval tým, že; 

     (Poznámka: Na pána Hanulíka.) Ospravedl ňujem sa.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To si nemôžete pomýli ť. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Takže, keby ste si teraz prišli do banky a povedal i 

by ste, že máte takúto zmluvu a na túto zmluvu chce te 

dosta ť úverový rámec a ste mesto, tak si dovolím tvrdi ť, 

že vám tých milión 904 tisíc vyplatia možno pri nej akom 

dvojpercentnom úro čení, pretože vedia že to majú 

zabezpe čené.  

 A ke ď si to akoko ľvek zrátate, zhora, zvrchu, zospodu 

tak ekonomicky to nevydá. A áno, my potom sa nemôžm e 

čudova ť, že sme v nútenej správe, ke ď robíme takéto ve ľmi 

výhodné obchody, len bohužia ľ nie pre mesto. Ja by ť 

súkromník, tak to beriem všetkými desiatimi. Ale ke ďže som 

mesto, tak to nemôžem zobra ť. 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 námestní čke faktickú nemôžem udeli ť, pretože už 

sme to kolo faktických uzatvorili na pána poslanca 

Hanulíka. 

 Diskutuje pán poslanec Fiala; nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Áno, ďakujem za slovo. Tak ako mohol som sa 

samozrejme, zmýli ť, ale môj výpo čet je taký, že zhodno-

tenie tohto majetku alebo teda percentuálny výnos z  tohto 

je asi 7 % čo takisto ako viacerí, nie som ekonóm. Zaznela 

tu otázka, že či by som sám, keby to bolo môj majetok, ho 

prenajal? 

 

 No, tak možno my teraz nie sme konfrontovaní s 

otázkou, že sa nám nenap ĺňa rozpo čet, ale ono to, asi ako 

pán kolega Šov čík povedal, ono to asi stále platí, že s 

tým rozpo čtom to asi nie je ve ľmi rúžové. A ak tu máme 

možnosť získa ť z nášho majetku 705 000, tak ako po čúvam 

diskusiu, je ve ľmi pravdepodobne že to neprejde.  

 

 Nikto sa nezaoberal myšlienkou možno zvýši ť tú cenu, 

možno mierne.  

 Mne to ako pripadá trochu čudne, pretože ak si tento 

majetok hodnotíme vyššie, tak skúsme navrhnú ť tú cenu, 

zahlasova ť za ňu a čaka ť či ten partner zareaguje, či tú 

zmluvu podpíše alebo nepodpíše.  

 

 Ak ju nepodpíše, stále ešte máme nájomnú zmluvu a tá 

nosnica, ako to tu zaznelo, nám môže stále znáša ť tie 

vajcia zlaté alebo aj iné.  
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 Ale mne sa to javí, ako by sme si nie celkom 

uvedomovali aj tú situáciu, v ktorej mesto je. Ja t en 

návrh, sám za seba nedám. Možno ešte chví ľu po čkám, či 

niekto s tým príde. Bol by som za to zahlasoval, ta k ako 

pri iných materiáloch, za tú vyššiu cenu, možno mie rne, 

aby sme toho partnera ve ľmi nevystrašili, alebo teda aby 

si to aj on možno zvážil.  

 Ale uvažujeme v súvislostiach nie iba momentálne čo v 

tejto chvíli sa nám ako pozdáva. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Faktickou poznámkou na toto vystúpenie chce 

zareagova ť pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na pána poslanca  

Fialu tým, že naozaj sa mi nepá či, ke ď máme stále 

rozhodova ť pod ur čitým tlakom. Či pod tlakom Majstrovstiev 

sveta v hokeji oh ľadom Zimného štadiónu, či pod tlakom 

európskych pe ňazí, ke ď sa rozhoduje o podobe Starého 

mostu, či pod tlakom nútenej správy pri predaji majetku. A 

stále sme pod ur čitým tlakom a máme rozhodnú ť o nejakom 

časovom strese.  

 Ja si myslím, že tie slová, ktoré tu zazneli sú 

vážne. Samozrejme, ur čitý majetok sa predá, ale nie za 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa a 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, neviete si predstavi ť ako 

dobre sa mi po čúvajú re či týchto mladých poslancov. Prišla 

nová krv a teda naozaj vyjadrujú sa tak, ako sme sa  my 

vyjadrovali niekedy; alebo teda ja ešte aj nedávno,  ke ď 

som upozor ňovala na to, že nenakladáme dobre s majetkom 

mesta. 

 

 A to, že sme stále tla čení predáva ť majetok, ja vás 

upozor ňujem, my ten dlh budeme musie ť spláca ť aj na rok. 

Ak teraz splatíme časť dlhu a platíme z predaja majetku, 

na rok budeme znovu h ľadať ďalšie majetky, ktoré budeme 

predáva ť, aby sme splatili ďalší dlh.  

 

 Preto odporú čam, aby sme sa naozaj sústredili najmä 

na to, aby sme prenajali všetky pozemky, ktoré máme  

zastavané cudzími stavbami, ako sa teraz s podivom 

dozvedel pán Drozd, že vlastne Budúcnos ť, tam stavba stojí 

od nepamäti, teda od čias socializmu, a čo sa ja pamätám 

od nepamäti a vlastne tam nebola nájomná zmluva. A ktovie 

koľko máme takto stavieb na našich pozemkoch? 

 

 Tak sústre ďme sa na to a spoplatníme, prenajmime 

všetky tie pozemky, ktoré vlastne ktosi cudzí užíva  a 
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neplatí nám za to. A ja verím, že sa nám podarí naz biera ť 

dostato čne ve ľkú sumu na to, aby sme každý rok boli 

schopní spláca ť svoje dlžoby.   

 

 To ešte nehovorím o nehnute ľnostiach, ktoré máme v 

majetku, a nie sú prenajaté, dlhodobo nevyužívané, 

chátrajú, ni č sa s nimi nedeje. A stále prichádzame s 

akýmisi koncepciami a stále robíme akési materiály,  ktoré 

potom skon čia v šuplíkoch.  

 To vám pamätníci vedia poveda ť, že v šuplíkoch 

hlavného mesta za stovky miliónov korún, v starej m ene 

teda hovorím, sa štúdie a koncepcie nachádzajú v me ste, 

ktoré sa na ni č nevyužili.  

 

 To sa teda dobre stovky miliónov vyhadzujú, ke ď 

nakladáme s cudzím majetkom. V tomto prípade naozaj  

začnime sa tvári ť ako hospodári, ktorí nakladajú s 

majetkom mesta a cí ťme sa za to zodpovední, lebo ob čania 

si nás na to zvolili. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktická poznámka, pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ve ď to, pani námestní čka, ve ď toto je základná otázka 

pri tomto konkrétnom materiáli:  

 Ako sa to mohlo stá ť, že niekto si postavil čerpaciu 

stanicu na mestskom pozemku? To znamená, že získal nájomnú 
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zmluvu s tou podmienkou, že si tam môže nie čo postavi ť a 

potom to následne bude kupova ť? 

 

 To je tá základná otázka nakladania s majetkom. Al e 

to je otázka do minulosti. 

 

 A my musíme rieši ť prítomnos ť a budúcnos ť tohto 

mesta, čiže musíme sa s tým vysporiada ť.   

 

 A potom by ma ešte celkom zaujímalo, do ktorej 

kategórie poslancov patrím? Čo sa týka vekovej kategórie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Dinuš. 

 

Bc. Martin  D i n u š, poslanec MsZ: 

 Ja sa len chcem po ďakova ť pani námestní čke za jej 

slova, pretože hovorila mi úplne z duše. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:  

 Tak to ľko chvály teda naraz, ja takisto samozrejme, 

pani námestní čka, všetko by sme mali prenaja ť čo sa dá.  
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 A ja si myslím, že sa ešte toho ve ľa dá, o čom možno 

ani nevieme. A samozrejme, o čom vieme a nie je prenajaté, 

tak je chyba nielen magistrátu, ale aj nás poslanco v. 

 

 A taktiež teda hovorím to čo môj predre čník. Takže 

som tu nový, ale predsa len už som tu robil v tom, tak 

neviem, kam to patrí. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ty si duchom mladý, pán poslanec, tak sme to 

vyhodnotili.  

 Pán poslanec Šindler má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja skúsim otestova ť 

toto zastupite ľstvo a da ť návrh kompromisný, že aby sme 

skúsili aj dosta ť peniaze do rozpo čtu, aj preda ť, tak ja 

dávam návrh na 500 Eur/m2. Tento návrh tu je zhruba  182 

alebo 183, tak mi to vyšlo zhruba z hlavy, tak dáva m na 

500 Eur/m2 vzh ľadom na to, že hovoríme o zlatej nosnici. 

Tak vyskúšame, aká je. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Budaj. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja som, teda isteže všetci a pamätám si aj program  

primátora, ktorý prichádzal do tejto funkcie, že me sto 

malo od po čiatku prenajíma ť a nepusti ť. Najmä napríklad aj 

mnohé nebytové priestory, ktoré boli zlaté nosnice a mnohé 

dobré pozemky. V tomto prípade tento pozemok nemôžm e sa 

veľmi s ťažova ť, že bol zlé prenajatý, lebo ten nájom je 

relatívne dobrý. 

 

 Chcel som práve podobne, ako ma predstihol kolega,  

dať konkrétny návrh. Ten jeho návrh je úplne 

akceptovate ľný, pre čo? Napriek tomu, že hovorím, že 

prenájom je dobrá vec, lebo aj cena pe ňazí existuje. A 

cena pe ňazí sa dá vyráta ť. Zhruba nehnute ľnos ť, ktorá sa 

predá za približne 20-ro čný nájom je dobrý obchod aj v 

komer čnej zóne. Čiže pokia ľ mesto potrebuje peniaze, nie 

je toto prvý, ani posledný predaj. Ak ho predá za 2 0-ro čný 

nájom a ten nájom nebol podcenený, tak pán primátor  bude 

podpisova ť slušný obchod, nie neslušný. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 A spome ňme si, ke ď teraz v nálade nepredajov vytrváme 

pár mesiacov, že nebudeme schopní zostavi ť budúcoro čný 

rozpo čet; to by pani námestní čka mala pripomenú ť, ke ďže je 

pre túto oblas ť. A možno niekto v zákulisí si bude medli ť 
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ruky, že budeme predáva ť iné zlaté nosnice, na inej 

úrovni, ktoré už potom ob čania zdvihnú obrvy a spýtajú sa, 

čo ste robili celý rok 2012, ke ď musíte preda ť Vodárne 

alebo musíte preda ť OLO? 

 

 A v prípade, že by sme naozaj vonkoncom nedodržali  

plánovaný predaj v tomto roku, tak nútenej správe s a inak 

nevyhneme. Čiže ja podporujem túto racionálnu myšlienku 

pána poslanca na 500 Eur/m2, pretože pamätajme, nao zaj 

peniaze majú svoju cenu a dalo by sa v podstate na 

kalkula čke ve ľmi rýchlo zráta ť, že ko ľko je to za tie roky 

pri priemernom úroku a že či stratujeme alebo 

nestratujeme. Pri 500 Eur ur čite stratova ť nebudeme.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickými poznámkami pán poslanec Hr čka a pán 

poslanec Greksa.    

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ve ľmi pekne ďakujem obidvom pánom. Myslím si, že 500 

Eur nebude asi SHELL súhlasi ť to čo má. Ako súhlasím s 

tým, že zvýšme cenu. Ja sa len pýtam, pre čo my nemáme 

nejakú finan čnú analýzu, lebo tak akože my tu máme od 

brucha dáva ť nejaké ceny.  

 

 Ja by som čakal, že my budeme ma ť v materiáli nejaké 

vypracovanie, že viete čo; by som čakal, že proste tu 
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budem mať nejakú finan čnú analýzu, ktorá mi bude 

ukazovate ľ teda ko ľko, za akých úrokov a budem sa 

rozhodova ť s dvomi, tromi možnos ťami bu ď navýšenia ceny, 

alebo nepredania za existujúcu cenu, a nie že my tu  teraz 

od brucha dávame. Ale ako 500 je pod ľa mňa ur čite dobrá 

cena pre mesto, a to bez problémov podporím. 

 Ale otázka, pre čo to musíme my tu poslanci navrhova ť, 

pre čo nám to nepríde v materiáli? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Greksa, faktická poznámka. 

 Ja vám to hne ď vysvetlím, pre čo vám to nepríde v 

materiáli. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Chcel som hovori ť, ale Jano (p. Hr čka) ma 

predbehol. V podstate zase môžem poveda ť len to ľko, že 

plne súhlasím s jeho slovami, stotož ňujem sa s nimi.  

  

 Bolo by dobré, keby sa to dalo preda ť, lebo naozaj tu 

bojujeme vlastne na dvoch fontoch. A to je jedna ve c, aby 

sa nepredávalo, neprenajímalo, alebo nepredával maj etok 

skôr pod cenu, aby sme udržali nejaké ceny. Na druh ej 

strane sme ve ľmi blízko nútenej správy. Čiže z tohto ako 

vykor čuľova ť je naozaj ve ľmi, ve ľmi, ve ľmi zaujímavo, ako 

sa k tomu vôbec môžme dosta ť.  
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 A preto tu možno vznikajú tieto veci, že sa predáv a, 

a niektorí z nás majú pocit, že sa to predáva pod c enu. 

Možno, že sa to predáva pod cenu. Ale ke ďže mesto je v 

takej situácii v akej je, tak možno tam treba h ľadať 

nejaký dôvod toho, pre čo sa to tak rýchlo predáva.  

 Neviem, no, toto by bol asi taký schodný návrh, že  to 

zvýšenie ceny, bodaj by to oni akceptovali a takto aby sa 

dalo preda ť. Tým pádom by sme, nikto z nás, alebo teda ani 

jedna strana neprišla k nejakej ujme (gong) okrem S HELL-

ky.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Skuto čne, ďakujem pekne pán primátor, si vážim dobrý 

návrh kolegu Šindlera a ja som sotva ten, ktorého m ôžte 

podozrieva ť, že chce ís ť po ruke fungujúcim a bohatým 

koncernom. Ale ke ď si to jednoducho prenásobíme, tak tých 

500 Eur je ešte viac ako je ten 36-ro čný zvyšný nájom. A 

ja si nemyslím, že máme posiela ť magistrát alebo primátora 

do takmer stratenej vojny.  

 

 S dovolením, a hrozne nerád, so za ťatými zubami 

navrhujem protinávrh na 400 Eur/m2. A budem hrozne rád, ak 

sa podarí 400 Eur vyrokova ť. A nechcem poveda ť, že sa to 

musí podari ť, ale aspo ň to neprekra čuje tú medzu. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem. 

 Vážené poslankyne a poslanci, toto si naozaj zaslú ži 

vstup, ktorý by som vám chcel poveda ť preto; dostane slovo 

aj pani Pätoprstá, ur čite áno. 

 

 Vážený pán poslanec Hr čka, prosím, keby ste ma 

počúvali, lebo sa chcem prihovori ť vám a všetkým tým 

nadšeným poslancom, ktorý prišli sem s tým, že bude me 

prenajíma ť a tak budeme rieši ť problémy mesta.  

 

 Ja patrím medzi vás, ak by ste to chceli vedie ť, 

pretože som napísal do volebného programu že nechce m, aby 

toto mesto žilo z predaja majetku a že si myslím, ž e by sa 

mal majetok využíva ť v prvom rade prenájmom, pretože 

jednak môžme regulova ť to, čo sa postaví na tom pozemku 

ktorý prenajmeme a potom to následne prípadne preda ť, ak 

sa rozhodneme to prenaja ť za ú čelom výstavby.  

 Jednoducho zhodnocova ť majetok prenájmom v tej 

logike, že 40 rokov mi niekto platí a dostanem sluš né 

peniaze, tomu všetci rozumieme.  

 

 To, čomu nerozumiete možno vy je situácia, v ktorej 

sa nachádzame, že máme tohto roku vyrobi ť 14 miliónov Eur 

na zaplatenie dlhov.  

  

 Ak máte pocit, že to nemáme robi ť predajom majetku a 

máme to robi ť nejako inak, napríklad prenájmom, skúste nám 

poradi ť že kde.  
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 My sme o tom "x" krát rokovali vo finan čnej komisii, 

hľadali sme riešenie, a to riešenie sme, žia ľ, nenašli 

iné, než predaj majetku. A ešte tu prídeme s návrho m na 

predaj časti mestského podniku, pretože by sme radi 

peniaze na rozvoj. A ja sa bojím, že to pôjde opä ť len na  

tie dlhy, pretože ich nemáme z čoho zaplati ť.  

 

 Môžme si k ľudne necha ť tento pozemok vo svojom 

vlastníctve, každoro čne dosta ť 50, ale 14 miliónov na 

tento rok nám to nevyrobí. Čiže to je poznámka. 

 

 Pán poslanec Hr čka, ešte raz hovorím, k vám hovorím, 

pretože nepo čúvate, máte pocit že vy ste ten najšikovnejší 

z h ľadiska ekonomiky. Snažím sa vám vysvetli ť, že sa 

nezodpovedne správate k tomuto mestu. Ak neschválim e 

dostatok návrhov na predaj a získanie pe ňazí v mesiaci máj 

a jún, tak v septembri budeme ma ť pla č a škrípanie zubov 

keď tu budeme kráti ť rozpo čet a rozmýš ľať nad tým, kde 

zoberieme peniaze na zaplatenie dlhov. Lebo nechcem , a 

predpokladám že ani vy, aby sme sa dostali do núten ej 

správy.  

 Nechcem, aby sme sa dostali do nútenej správy.  

 Čiže so škrípajúcimi zubami predkladáme návrhy na 

predaj majetku.  

 

 Či dobrú cenu; to posudzujeme spolo čne.  

 Pre čo tam nebola iná cena? No, lebo máte kolegov vo 

finan čnej komisii. Cho ďte si tam sadnú ť, pán poslanec, a 

povedzte tie svoje názory kolegom z finan čnej komisie. No, 

nech sa pá či, ja som za to, aby ste tam prišli a povedali 
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svojim kolegom, že nie znalecký posudok, že cena je  zlé 

stanovená a že teda nech ju navýšia po zrelej disku sii s 

odborníkmi, ktorí tam sedia.  

 

 To sa naozaj nedá rieši ť tu. Tu strelíme 500, tam 

strelíme 400; úplne uletené.  

 Pýtal som sa kolegyne, ktorá vedie oddelenie správ y 

nehnute ľného majetku. Máme mesa čne, resp. ro čne 52 900 za 

nájom. Pán poslanec Budaj povedal, že slušná cena. 

Zosta ňme pri tom, že áno.  

 

 Predaj pozemku vo vz ťahu k nájmu sa rieši tak, že 

slušný nájom je 5 až 10 % z ceny predajnej, za ktor ú môžte 

zhodnoti ť ten pozemok. Po slovensky to znamená, od 500 

tisíc, alebo 600, do nejakých milión sto. Tam sa ni ekde 

pohybuje slušná cena vo vz ťahu k nájmu. Vy si môžte 

spo číta ť, že za 40 rokov dostanete viac, áno, len tie 

peniaze potrebujete dnes.  

 

 A tá cena, ktorú za to platíte, pán poslanec poved al 

hornú hranicu 20 %, pardon 20 rokov. 20-ro čný nájom je 

slušná cena.  

 Vynásobte si 50 911 krát 20 a dostanete cenu  

1 100 000 Eur. To bude cena niekde na 220 - 230 Eur /m2. 

Teraz je 180. Čiže z tých 700 sa posunieme na 1 100 000, 

čo je pod ľa mňa férová požiadavka z našej strany, kde 

rešpektujeme to, že ten partner nie čo získa, my nie čo 

získame. A my vieme, že tie peniaze potrebujeme.  

 

 Ak sa tu niekto z vás nájde, kto dá takúto cenu, 

budem ho považova ť za korektného, teda poslanca v tom 
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zmysle že si uvedomuje, že tu nejdeme žmýka ť kravi čku, 

ktorá je nekone čná. Nikto takú kravi čku nemá, ani SHELL ju 

nemá.  

 

 To znamená, h ľadajme riešenia ktoré vieme reálne na 

trhu uplatni ť, lebo často sa nám do našich sú ťaží s 

vysokými cenami nikto neprihlási. Je zlá doba, v te j dobe 

sa musíme pohybova ť tak, aby sme udržali mesto v chode, 

zaplatili staré dlhy, ozdravili to financovanie kto ré sme 

zdedili a dokázali to mesto rozvíja ť. Možno, že to ten 

veľký rozvoj budú robi ť až naši nasledovníci.  

 

 Musel som to poveda ť, pretože tieto veci musíme 

zoh ľadňova ť aj v našich rozhodnutiach.  

 A neberte to ako vý čitku, ja vám úplne rozumiem.  

 

 Keby sme boli slobodní a nemali tie dlhy na krku, tak 

budem hlasova ť za každé jedno vaše vyjadrenie, ktoré ste 

povedali, pretože sú správne.  

 V čase, ke ď je mesto v normálnej kondícii, je 

normálne najmä prenajíma ť majetok a nepredáva ť za ú čelom 

toho, aby sme zabezpe čili bežný chod alebo rozvoj mesta. 

Tam by sme sa radi dostali.  

 

 Žia ľ, tá cesta ktorá tam je, je dos ť strastiplná a 

budeme ju musie ť spolu prekona ť.  

 To ľko z mojej strany.    

 

 Dve faktické poznámky; pán poslanec Hr čka a pán 

poslanec Šov čík. 

 Nech sa pá či. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Áno, máte pravdu. Za normálnych okolností 20-násob ná 

resp. ekonomická teória hovorí, 21-násobná výška ná jmu 

rovná sa cena. Ale my máme 38 rokov nájomnú zmluvu.  Pokia ľ 

je nevypovedate ľná, tak toto není neoddelite ľná sú časť 

toho predaja; to si treba uvedomi ť. Akože my nepredávame 

nie čo, čo nemáme zabezpe čené. My máme na 38 rokov 

zabezpe čenú investíciu. To je, ako to je dos ť markantný 

rozdiel medzi tým keby sme mali pozemok, ktorý nemá me 

zabezpe čený na 38 rokov na 52 000. V tom prípade by som s 

vami súhlasil.  

 

 Ale ke ďže my máme takéto nie čo, tak to je absolútne 

iná situácia.  

 

 A teda dobré, stiahnime tento materiál. Síce som s  

vami jednu stávku prehral a ešte som vám nekúpil je dno 

šampanské, čo sme sa stavili. A priznávam. 

 

 Poprosím naozaj na ekonomickej úrovni nech sem nie kto 

príde a nech niekto vysvetlí.  

 A som si istý, že 700 000 nie je tá cena,  ktorá 

zodpovedá tejto zmluve, ktorú máme podpísanú za pod mienky, 

že nie je vypovedate ľná. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

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

 Pán primátor, som rád že ste to povedali, lebo keb y 

ste to nepovedali vy, povedal by som to ja. Proste 

sústre ďme sa na podstatu problému. Tu v tomto 

zastupite ľstve sme schválili rozpo čet hlavného mesta 

Slovenskej republiky na rok 2012 s najvä čším konsenzom aký 

mohol by ť. To znamená, zahlasovali za neho skoro všetky 

politické strany a zoskupenia zastúpené v tomto 

zastupite ľstve. 

 

 A teraz, ke ď to máme nap ĺňať, síce tou bolestnou 

cestou, že predávame majetok ktorý samozrejme nechc eme 

predáva ť, tak zrazu je to problém. Tak musíme si teda 

vydiskutova ť to základné, aby sme sa neskoncentrovali na 

tie najmenej podstatné problémy toho problému, ako som tu 

zachytil z vystúpenia pána poslanca Hr čku. 

 

 

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. Prosím vás, naozaj ke ď si dneska 

poži čiame 1 100 000 Eur, tak za 36 rokov, ke ď to budeme 

spláca ť 36 rokov, zaplatíme 5 000 000, takú má skuto čnú 

hodnotu. Ja som kupoval pre syna byt na pôži čku a za 15 

rokov som to preplatil raz násobne; miesto milióna dva 
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milióny. Proste tie peniaze majú pä ťkrát vyššiu hodnotu 

dneska, lebo my ich potrebujeme na tie dlžoby. Tí n aši 

dlžníci nás nebudú ľutova ť. Tí nám nebudú dáva ť úroky 1,5 

%. Tí nám dajú ten úrok najvä čší aký môže by ť. 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 Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Tak ja, samozrejme, som nevedel nako ľko to majú 

kolegovia prerátané. Ale naozaj je nereálne žiada ť od 

niekoho aby nám vyplatil dopredu celý nájom ešte s 

prídavkom. Neviem, pre čo by to robil? Nevedel som, že to 

je až taká suma. 

 

 Dávam teda tretí návrh na 1 100 000 a som 

presved čený, znovu hovorím o tej 20-ro čnej lehote, že ak 

má mesto niekde slušnú zmluvu, a hovoríme o 20-ro čnom 

nájme a necháme si ten majetok zaplati ť za 20 rokov nájmu, 

tak je to ur čite slušný obchod, a nemusíme sa pred ob čanmi 

za ni č hanbi ť. Predkladám ten pozme ňovák. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pán poslanec za pomoc.  

 Pán poslanec Osuský.  
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Aj ja som medzitým pracoval s 

kalkula čkou a súhlasím s tým čo povedal kolega Budaj a 

sťahujem svoj predchádzajúci návrh, ktorý som medzitý m 

vypýtal.  

 

 Chcem ale predsa len poveda ť jedno o kolegovi 

Hanulíkovi a všeobecne k tomu čo tu zaznelo. Áno, je to 

pravda, že ke ď tie peniaze potrebuješ. Ale z opa čného 

pohľadu, ak je zmluva nevypovedate ľná, tak tá zmluva platí 

i v prípade, že sa prejde na hybridné motory, alebo  na 

vodík, alebo čoko ľvek, čo sa nebude čerpa ť na staniciach 

SHELL. A SCHELL nám bude musie ť plati ť nájom za priestor, 

v ktorom nebude predáva ť ni č a kde ni č nebude. To je tiež 

možné, že za 36 rokov technika pokro čí tak, že sa na SHELL 

pumpách nebude ni čoho takého tankova ť. To len tak na 

margo. 

 

 Na druhej strane ale za predpokladu aký je, nemusí me 

sa my trápi ť o tom, teda že či SHELL vie o tom, že my máme 

dlhy. Lebo to je jedna stránka veci. On má nevypove date ľnú 

zmluvu. 

 

 A v tom prípade skuto čne sa prihováram za to, že tá 

suma 1 100 000 je jednoducho korektná pre obidve st rany; 

pre obidve strany je korektná, lebo je to 20-násobo k. Ten 

SHELL by to musel plati ť 36 rokov.  

 To znamená nepochybne je to v poriadku. A zrejme j e 

dos ť optimisticky na to že si myslí, že tu asi nie čo 

prevádzkova ť bude.  
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 Takže s ťahujem, ešte raz hovorím, svoj návrh na 400 

Eur a podporujem návrh kolegu Budaja na 1 100 000 E ur, 

ktorý sa mi zdá už pozíciou, z ktorej niet dôvodu 

ustupova ť. Pretože v opa čnom prípade, ak by to bolo menej, 

alebo nedajbože v súlade s posudkom pána Ing. Fajno ra, 

tých 700 000, tak to skuto čne mi je milší každý rok 59 000 

Eur. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Myslím, že teraz pobavím asi trošku plénum,  

pretože kým Janko Budaj hovoril, tak my sme už tu p ísali 

ten návrh spolu s Petrom Pilinským a snažili sme sa  potom 

ho, nech sa pripíše k nám, ale on to píše sám. Tak my 

podávame takýto istý návrh dvaja, a je to; 

 

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

               primátora hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Už ste traja.  

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 A my podávame návrh na 1 150 000. To som mal pocit , 

že to ste hovorili toto číslo. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie 1 100 000 som hovoril.  

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 My sme dali na 1 150 000. Takže podávame návrh na  

1 150 000; je to čistá sranda už dneska.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie je to sranda.  

 Vážení páni poslanci a poslankyne, nie je to srand a 

ani chví ľu.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá má faktickú poznámku.  

 

 

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

 Ja by som sa len chcela spýta ť: Na m2 ko ľko to presne 

vychádza, ke ď už máte kalkula čku po ruke?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ke ď to môžte niekto zráta ť, prosím kolegyne ak to 

viete urobi ť, že ko ľko je to na meter? 

 Tých 1 100 000 ko ľko je to na m2; ke ď to môže niekto 

zráta ť, prosím, aby to zaznelo nahlas, lebo hovoríme o m2  

ale nemáme cenu za m2. 

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

 No, ja len rozmýš ľam, či nerobíme ú čty bez 

hostinského. Lebo predpokladám, že ten materiál ako  bol 

navrhnutý, bol prerokovaný s našim partnerom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto nekomentujem.  

 Pán poslanec Šindler. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja ten svoj návrh, ke ď som dával 

tých 500 Eur tak som zoh ľadňoval i to, že ten investor tam 

nemusí ma ť pumpu. A tú pumpu, ke ď to bude vlastni ť, 

predpokladám že tam je možnos ť stava ť výškových budov, a 

tam sa môže k ľudne postavi ť panelák. A potom je to úplné 

iné metre a úplne iné Eur. Takže to využitie je pod ľa mňa 

tam také mnoho ú čelnejšie, ke ď tam bude vlastník. Takže tá 

pumpa tam nemusí by ť naveky. Takže ke ď sa bavíme o takom 

exponovanom území predaj pozemku za tie peniaze, kt oré za 

tých milión alebo 1 100 000 Eur vychádzajú, tak to nie je 

veľká suma. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Osuský má faktickú. 
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Po faktickej môžem len poveda ť, že je to 284 Eur a    

53 centov za m2. Ale každopádne ke ď hovoríme o tom, že by 

niekto mal robi ť ú čet bez vrchného, tak chcem poveda ť 

jedno:  

 My po uplynutí 36 rokov a v čase, kedy nám bude 

vyplatené postupne 1 900 000 a nejaké drobné, tak m áme 

pozemok náš a môžme na ňom postavi ť mrakodrap alebo 

Eifelovú vežu, alebo čo chceme. Tak preto hovorím, že to 

nie je zlý obchod pre firmu SHELL. A ak by som bol 

zástupca firmy SHELL tak sumu 1 100 000 zoberiem st rašne 

rád. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Hr čka ako posledný prihlásený.  

 A potom ešte vystúpenie ob čanov.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Dobre. Čiže ja by som naozaj povedal, teraz s tými 

sumami tu baštrngujeme hore dole. Nie je to malá su ma. 

Naozaj, bavíme sa relatívne o ve ľkej sume. Je strašný 

problém ten materiál posunú ť o jeden mesiac, proste naozaj 

sa na tým zamyslie ť. Lebo máte, aby som to prepo čítal, 284 

Eur ktoré tu pán Osuský vypo čítal, tak pri súdnoznaleckom 

posudku na Námestí hrani čiarov bola súdnoznalecká cena 310 

Eur holo, holopozemku kde mohla by ť výstavba pod ľa 
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koeficientu, at ď., čo sme sa tu o tom bavili. Teraz my 

ideme preda ť nie čo, na čo máme nájomnú zmluvu, zaistený 

príjem za cenu nižšiu ako by to bol holopozemok. 

 

 Ako naozaj, proste strie ľame od pása. Myslím, že by 

to chcelo; zase ideme znásil ňova ť.  

 (Poznámka.) 

 No je, ale je na ňom nájomná zmluva. Je to zastavaný 

pozemok, ale je tam platná nájomná zmluva; ale máme  z nej 

istý príjem. Je to naozaj.  

 Hovorím, môj názor je taký, že jednoducho, ako nao zaj 

ten mesiac po čká. A ke ď teraz sme ochotní sa dohodnú ť zo 

700 a 1 100 000, čo je skoro 50 %-ný nárast, tak asi nie 

je nie čo úplne tak ako by malo by ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Tri faktické poznámky; pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja vás chcem 

požiada ť, aby sme sa k predmetnému materiálu vyjadrili. 

Lebo ke ď budeme posúva ť materiály do zastupite ľstva 

júnového, v čera sme sa bavili s pánom primátorom ešte to 

tu dnes nezaznelo, je predpoklad že júnové zastupit eľstvo 

bude dva dní. Ak budeme ďalšie materiály posúva ť, tak 

budeme sedie ť tri dni. 

 Vážení, myslím, že chodíme aj do práce.   
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za túto praktickú poznámku.  

 Pán poslanec Kubovi č, faktická. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som taktiež za to, aby sme to 

prerokovali dnes. A takisto upozor ňujem ešte na jednu vec, 

ktorá tu vôbec neodznela. My tu skratka narábame s 36 

rokmi a so zmluvou, ktorú máme síce podpísanú, ale nikde 

nie je napísané, že spolo čnos ť SHELL môže kedyko ľvek odís ť 

z tohto trhu, aj s touto spolo čnos ťou SHELL Slovakia 

s.r.o., a tým pádom máme po zmluve.  

 Takže ani to nie je nikdy záruka, že budeme 36 rok ov 

mať skratka ten príjem, ktorý je zazmluvnený. 

 

 

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: 

 Zapnite, ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ja nie som síce ekonóm, naozaj Janko, a verím ti ž e 

toto čo hovoríš, hovoríš pravdu. Ale ty stále nerozmýš ľaš 

o tom, o tej situácii tohto mesta, v ktorej toto me sto je. 

Tak mal by si bra ť aj na to zrete ľ, že proste toto mesto 

potrebuje zúfalo, zúfalo peniaze hne ď teraz.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj, faktická.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 K pánovi Hr čkovi chcem poveda ť, že to že hovorí o 

porovnaní s cenou s vo ľným pozemkom je v tomto prípade 

zavádzajúce, pretože tým že má firma SHELL tento po zemok 

zazmluvnený a je zastavaný, tak my ho nemôžme da ť na vo ľný 

trh.  

 Keby sme hovorili o vo ľnom trhu, tak hovoríme naozaj, 

a keby tam bola povolená bytová zástavba a keby 

svetlotechnika umož ňovala, čo mne sa nezdá, ja poznám tú 

benzínku, ale dajme tomu že by sa tam nie čo stava ť dalo. 

No, ale my to máme na tri desa ťro čia zablokované zmluvou, 

takže o čom hovoríme?  

 

 V tomto prípade tá zmluva je mínusom a dáva limit 

koľko najviac za to môžme dosta ť. Pokia ľ naozaj tú zmluvu 

majú dobrú, tak my sa z toho nevyzujeme. A za tie, teda 

roky, môžme najviac dosta ť 1,7 milióna. Ak dostaneme naraz 
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1,1 milióna, tak je to zaru čene vä čšia suma, než je cena 

peňazí za ten čas. Teda výrazne vä čšia suma. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Na faktické poznámky reaguje pán poslanec Hr čka. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Vzdávam sa.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Pani riadite ľka Viš ňovská. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som chcela na doplnenie alebo ešte  

na zopakovanie to čo povedal, pán Kubovi č ma predbehol, 

naozaj je tam platná nájomná zmluva, ktorá ale pred pokladá 

existenciu spolo čnosti SHELL. To znamená, pokia ľ SHELL 

skon čí svoju podnikate ľskú činnos ť na Slovensku, skon čí 

nám tým aj nájomná zmluva.  

 

 Zárove ň som vás chcela upozorni ť na kúpnu zmluvu, 

ktorá je predložená v prílohe tohto materiálu, článok 5, 

bod 2 kde je napísané, že spolo čnos ť, teda kupujúci je 

povinný strpie ť inžinierske siete, ktoré tam sú. Takže tu 

je ešte aj záväzok kupujúceho že strpí, že tam máme  
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verejné osvetlenie, káble, at ď. Čiže tento pozemok je 

zaťažený vecným bremenom. 

 

 A ešte na zopakovanie: Naozaj by som vás chcela 

upriami ť na pozornos ť na materiály, ktoré sú predložené 

ako informa čné. Sú to dva materiály. Jeden materiál sa 

týka informácie o prevodoch majetku. A druhý rozpo čtových 

opatrení alebo rozpo čtového hospodárenia mesta, z ktorých 

vyplýva že mesto je naozaj vo ve ľmi zlej finan čnej 

situácii. A preto by som vás poprosila, keby ste 

pristupovali k týmto materiálom naozaj zodpovedne. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Faktická poznámka pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pani riadite ľke za ve ľmi dôležitú informáciu 

o tom, že teda v prípade odchodu firmy SHELL ako ta kej z 

územia Slovenskej republiky tá zmluva kon čí; to som 

nevedel. Pretože ak je zmluva, by bola podpísaná 

nevypovedate ľne, tak aj keby SHELL už ostal len na 

Britských ostrovoch alebo v Holandsku, tak tu by ma l 

plati ť nájom, aj keby ni č nerobil. Toto je cenná 

informácia. Ďakujem.  

 Mám ešte jednu otázku, ktorá pripadá do úvahy 

vzh ľadom na výšku nájmu.  
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 Ten nájom je nejako protiinfla čne ošetrený?  

 Teda, inými slovami vzh ľadom na to, ako dnes bežia 

rota čky a ako sa chová Centrálna banka, tak sa pýtam:  

52 000 budú plati ť aj v roku 2048?  

 Alebo ke ď by medzitým sa vyvíjal trh akoko ľvek, je tá 

zmluva protiinfla čne ošetrená?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem.  

 Odpovieme na to, pani riadite ľka sa prihlásila. 

 Do diskusie ale pán poslanec Greksa ešte raz chce 

vystúpi ť; nech sa pá či. 

 

 

Milan  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Dávam návrh na ukon čenie rozpravy.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Môžme o tom hlasova ť. 

 Čiže vystúpila by už len pani riadite ľka. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Rokovací poriad ok 

s tým, že prosím máme vystúpenie ob čianky, ktorá by chcela 

hovori ť, tá je prihlásená. Čiže o jej vystúpení rozhodneme 

samostatne.  

 Len avizujem, že pani riadite ľka Viš ňovská, pani 

Pätoprstá. 
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 Prezentujte sa a hlasujte o ukon čení rozpravy k bodu 

46, či áno alebo nie. 

 Zaznejú ešte dve vystúpenia, pretože sú avizované 

dopredu. A také sú pravidlá, že po ukon čení, čo sa stalo. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťdevä ť prítomných. 

 Devätnás ť za, dvaja proti šiesti sa zdržali, dvaja 

nehlasovali.  

 Ukon čili sme rozpravu.  

 

 A zazneje vystúpenie pani riadite ľky.  

 Potom sa vás opýtam, či súhlasíte s vystúpením pani 

Pätoprstej na 3 minúty. 

 A potom pristúpime ku rozhodovaniu. 

 Nech sa pá či, pani riadite ľka.  

 

 

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

 Ďakujem. Ja len ve ľmi krátko: Áno je to infla čne 

ošetrené.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Prosím, chcem sa opýta ť, kto súhlasí s tým, aby 

vystúpila v tomto bode pani Elena Pätoprstá, poslan ky ňa 

Mestskej časti Bratislava - Petržalka? 

 Kto je za, nech dvihne ruku. 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Je to vä čšina.  
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 Pani Pätoprstá má priestor na 3-minútové vystúpeni e. 

 Nech sa vám pá či, pani poslanky ňa. 

 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Ve ľmi pekne vám ďakujem. Pri posudzovaní tohto bodu 

som posudzovala z princípu, že mestský majetok je m ôj 

majetok. Takže som ve ľmi zvažovala, pretože na tejto pumpe 

sa otá čajú autá do protismeru, a pravdepodobne ak by v 

budúcnosti niekedy sa uzavrel tento prechod, tak by  to 

zaťažilo vnútornú časť. Ale napriek tomu som uvažovala aj 

o možnosti predaja. 

  

 Pozrela som si územný plán, čo sa tu môže stava ť v 

prípade že by to SHELL-ka predala. Je to ve ľmi ohrani čené, 

to znamená že žiadna obytná zástavba alebo výšková by tu 

nebola, ktorá by mohla za ťaži ť to územie. Ale je to dos ť 

striktne v prospech mestskej časti. To znamená, je to 

stabilizované územie a ni č čo by znehodnotilo územie, by 

sa tu nemohlo stava ť. 

 

 Potom som uvažovala o tej cene a spomenula som si,  

ako sme pri lesíku Krasovského dávali dve; ja som o sobne 

zaplatila dvoch súdnych znalcov, ktorí robili posud ok na 

tento pozemok. Tá suma sa pohybovala od 8 000 do  

40 000/m2. A ak si pamätáte ob čianske združenie Nádej pre 

Sad Janka krá ľa zorganizovalo 500 ob čanov, ktorí vždycky 

pridávali vyššiu a vyššiu sumu ako ponúkal magistrá t. 

Najprv to bola suma okolo 2 000 korún, potom sme pr idali 

korunu vyššiu a chceli sme tam urobi ť park. Takto sme 

navyšovali cenu na až 4 000, až sa nakoniec tento p ozemok 
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predal za 5 000. Tento rozdiel pre tejto sume bol 2 7 

miliónov.  

 

 Dovolím si tvrdi ť, že v ďaka ob čianskemu združeniu 

Nádej pre Sad Janka Krá ľa, ktorý tvorí zopár aktivistov, 

to mesto prišlo k sume 27 miliónov navyše.  

 

 Teraz vás chcem poprosi ť o jednu vec. Škoda, že tu 

nemáte viac tie kalkula čky.  

 Súdnoznalecké, tých 500 Eur/m2 je vlastne 15 000/m 2. 

Ja sa môžem stavi ť so všetkými členmi komisie, že toto by 

prijal investor. 500 Eur/m2 by prijal. Ja osobne si  

myslím, že tá hodnota; lebo ja sa ospravedl ňujem, že tu 

takto dvíhame cenu, ale ja ten materiál mám naozaj 

pripravený ešte predtým ako ste tuto zvyšovali cenu . Ja tu 

mám hodnotu 1 000 Eur/m2, ktorá by bola tá, ktorá b y m ňa 

ako majite ľa tohto pozemku uspokojila.  

 

 To znamená, fakt neviem, pán Ftá čnik, že či by ste 

nechceli naozaj skúsi ť s tým majite ľom, či by bol ochotný 

prija ť túto sumu, lebo to sú 2 milióny Eur a tento rozdie l 

sumy je naozaj ve ľmi vysoký. Čiže tá suma tých 250 Eur je 

naozaj dos ť malá.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 284. 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Čiže 284.  
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 Ja osobne si myslím, že pri tých 500 to ur čite 

prijme. A moja suma bola 1 000, takže ja to naozaj 

nechávam na vás. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nepovedali ste ko ľko dáte do tej stávky, lebo tých 

500 je stále v hre.  

 Pán poslanec Šindler nestiahol svoj návrh, takže a ko 

keď už ste taká ako ramenatá, že skúste poveda ť ko ľko, čo 

by ste dali do stávky? Lebo ste sa chceli stavi ť že to 

prijme. 

 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Ja si myslím, že dávam šampanské, ja sa stavím o 

šampanské. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 V tom prípade je to smiešne málo, musím poveda ť. Ale 

dobre, beriem. Je to o šampanské. 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Pán Ftá čnik, ale rozhodujete tu o majetku mesta. 

 Čiže ak vy navrhnete; ešte mám minútu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nemáte. Už ste bohužia ľ vy čerpali čas. 
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OBČIANKA: Elena  P ú t o p r s t á  

 Ešte mám. Ja to tu vidím.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Nie, nie. Už vám vy čerpali 3 minúty, čiže už sme 

skon čili.  

 (Poznámka p. Pätoprstej.) 

 

 Pozrite, návrh na 500 tu máme, čiže budeme o ňom 

hlasova ť.  

 Ďakujem za vaše vystúpenie aj za tú analýzu, ktorú 

ste urobili.  

 Kon čím týmto diskusiu, pretože ste to odhlasovali vy 

vašim hlasovaním.  

 Dávam slovo návrhovej komisii; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ďakujem za slovo. Návrhovej komisii prišli 3 

pozmeňovacie návrhy. 

 Prvý pozme ňovací návrh bol od pána poslanca Šindlera, 

ktorého pozmenenie znie, cena 500 Eur/m2 čo zodpovedá 

celkovej sume 1 933 000 Eur. 

 

 

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, prezentujte sa a hlasujte o návrhu, 

pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šindlera na cenu 500 

Eur, celkove milión 900 aj nejaké drobné k tomu, to  čo 

pred čítala pani predsední čka; nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Dvadsa ť za, nikto proti, jedenásti sa zdržali. 

 Konštatujem, že tento návrh sme prijali ako mestsk é 

zastupite ľstvo. 

 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 od pána poslanca; ahá, uznese nie 

bolo prijaté, pardon.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Už sa vylu čuje.  

 Nie, nie, bol prijatý, zmena čísla.  

 A teraz budeme  ešte raz formálne hlasova ť, lebo sme 

hlasovali o zmenách, ale tie ďalšie zmeny sa vylú čujú, 

keďže mestské zastupite ľstvo rozhodlo o zmene. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Áno, čiže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako o 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, zopakujme to formálne. Takže hlasujeme o 

uznesení ako celku s 500 Eur za m2. 

 Prosím ešte raz tú celkovú sumu. Celková suma, pan i 

predsední čka ko ľko? 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Celková suma, ja som to už odovzdala, 1 933 000. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 1 933 000.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných.  

 Dvadsa ťpäť hlasovalo za, nikto proti, siedmi sa 

hlasovania zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie a 

uzavreli sme rokovanie o bode číslo 46. 

 Máme bod číslo 47. 

 

 Neviem, rozmýš ľam nad krátkou prestávkou, ale možno 

sa vám do nej nechce.  

 Ideme na prestávku? (Nie.) 

 S tým, že by sme potom už dotiahli veci až do konc a. 

 Dobre.  
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 Čiže dotiahneme to do bodu 50 a tam urobíme 

prestávku. 

 Bod číslo 47. 

 

 

 

BOD 47:  

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

17323/9, spolo čnosti SWEETREE 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 ľ magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Súhlasné stanoviská finan čnej komisie, 

mestskej rady aj starostu mestskej časti Ra ča. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu 47.  

 Pán poslanec Drozd. 

 

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

 Ďakujem. Tiež sú tu súhlasné stanoviská, ale zase te n 

neplatí nájom za pozemok, ktorý má pod stavbou. Iba  to 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďalší sa hlási pán poslanec Pilinský.  

   

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Toto sa volá, že je zlá fotka. Pokia ľ sa nemýlim, 

SWEETREE to je tržnica pri obchodnom dome Jednota p od 

budovou, ktorá je už vo vlastníctve toho majite ľa. Takže 

toto tiež je zlá fotka.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak sme sa netrafili. Ve ľmi sa ospravedl ňujeme, to sa 

nám normálne nestáva.  

 Ospravedl ňujem sa, pán starosta, že sme uviedli zlé 

fotografie. Prosím, nikto sa k tomuto materiálu nec hce 

ďalej vyjadri ť.  

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Ideme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

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 o bode 47. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Osemnás ť za, jeden proti, dvanásti sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 Prechádzame do Devína.  

 

 

  

BOD č. 48:  

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

č. 2079/3 až 6, parc. č. 2079/19, parc. č. 2079/20, parc. 

č.2079/22 až 25  

 

 

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: 

 Máme súhlasné stanoviská finan čnej komisie, mestskej 

rady aj starostky Devína.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 Nikto sa do diskusie neprihlásil, 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 návrhu uznesenia písomne 

predloženom predkladate ľom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 48.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, jeden proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 Bod číslo 49. 

 

 

BOD 49:  

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zm luve o 

zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 22221/8 v k. 

ú. Trnávka - dostavba dia ľni čnej križovatky  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Nech sa pá či. 

 

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

 Máme súhlasné stanoviská finan čnej komisie, mestskej 

rady aj pána starostu. 
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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 tomuto bodu. 

 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 návrhu uznesenia, ktoré je písomne 

predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode 49. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 Opä ť sme prijali platné uznesenie. 

 Otváram bod číslo 50. 

 

 

 

BOD 50:  

Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania  medzi 

hlavným mestom SR Bratislavou a Národnou bankou Slo venska 

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ďakujem pekne. Uvedený materiál bol prejednaný vo 

finan čnej komisii, ktorá odporu čila súhlasi ť, na mestskej 

rade však nezískal dostato čný po čet hlasov.  

 

 Tento materiál nadväzuje na materiál, ktorý bol 

predložený na aprílovom mestskom zastupite ľstve, a síce 

ide vlastne o vysporiadanie mimosúdne s Národnou ba nkou 

Slovenska, kde boli navrhnuté 4 varianty riešenia. Na 

mestskom zastupite ľstve prešiel vlastne ten štvrtý 

variant, ktorý sme navrhovali. A dnes je rozpracova ný na 

stole v tej podobe, v ktorej by mal by ť schválený v 

mestskom zastupite ľstve.  

 

 Bola požiadavka na vypracovanie geometrického plán u, 

ktorý ste dostali dnes ráno na stoly, lebo sme ho i ba 

včera ve čer obdržali od geodeta. Ďakujem pekne. 

 

   

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 prihlásil pán  

poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, toto je vskutku ve ľmi 

neštandardný materiál, pretože ja si plne uvedomuje m 

situáciu, že dlžíme Národnej banke Slovenska jeden a pol 
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milióna EUR, ktoré musíme zaplati ť a ktoré nemáme k 

dispozícii. Ale že aby sme to riešili formou, že im  

predáme časť verejnej komunikácie, teda tá časť ulice, kde 

vlastne sa pozd ĺžne parkuje, považujem naozaj za ve ľmi 

neštandardné, pretože to môže vyvola ť nejaký podnet, že na 

budúce, ke ď nebudeme ma ť peniaze, čo? Predáme 

Františkánske námestie alebo Hlavné námestie.  

 Proste predávame časť ulice, kde pozd ĺžne parkujú 

občania, ktorí tam bývajú v okolí.  

 A tým, že to predáme Národnej banke, tak vlastne s a 

to stane majetkom Národnej banky Slovenska a budú t am môcť 

parkova ť len jej zamestnanci a jej návštevníci.  

 

 Čiže opakujem:  

 Chápem tú situáciu, že musíme Národnej banke zapla ti ť 

jeden a pol milióny EUR, nemáme na to peniaze, robí me to 

vecným plnením. Ale je toto ve ľmi, ve ľmi neštandardná 

situácia. A ako poslanec za Staré Mesto nemôžem pod pori ť 

tento materiál, pretože berie parkovacie miesta ob čanom, 

ktorí tam v okolí bývajú. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pán poslanec. 

 Pani riadite ľka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len chcem doplni ť, že vlastne tento 

variant štvrtý už bol schválený uznesením číslo 576 z roku 
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2012 na aprílovom mestskom zastupite ľstve. To znamená, že 

my už teraz len, naozaj tento návrh je len rozpraco vanie 

detailnejšie toho variantu, ktorý bol už schválený.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne za toto vysvetlenie. 

 Myslím, že je ve ľmi dôležité pre prerokovanie toho 

materiálu. 

 Nikto sa ďalej do diskusie neprihlásil. 

 Uzatváram možnos ť a prihlási ť. 

 A poprosím, aby ste rozhodli o predloženom materiá li 

hlasovaním.  

 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 

uznesenia. 

 

 

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. 

 (Poznámka.) 

 Osobitným zrete ľom, áno; to chcem len upozorni ť, že 

sme v osobitnom zreteli.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných. 
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 Dvadsa ťdva hlasovalo za, jeden hlasoval proti, siedmi 

sa zdržali hlasovania.  

 

 Konštatujem, že tento materiál na budúce zaradíme do 

tej časti, ktorá sa týka osobitných zrete ľov, aby sme mali 

šancu vypo čuť si názor všetkých 45 poslancov. 

 

 V tejto chvíli je nás primálo na to, ke ď máme 

rozdielne názory, aby sme schválili nie čo osobitným 

zrete ľom.  

 Čiže opä ť sa v júni k tomuto riešeniu vrátime a 

budeme sa pýta ť na váš názor. S tým, že budeme pozna ť aj 

názor ďalších 15, ktorí tu teraz nie sú prítomní.  

 

 Dámy a páni, vyhlasujem prestávku, ktorá bude do 

18,20. 

 Potom bude posledná časť rokovania, o ktorej 

predpokladám že ju stihneme do 19, najneskôr do 19, 30. 

 18,20 h pokra čujeme.  

 

 Prosím naozaj len krátku prestávku a potom aby ste  sa 

vrátili do rokovacej sály. 

 

 (Prestávka od 18,05 h do 18,20 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, 

prosím, keby ste sa vrátili do rokovacej sály. 

 Je 18,26 h.  
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 My sme sa ve ľmi milo a príjemne porozprávali s pani 

poslanky ňou Pätoprstou o predaji majetku SHELL, 

spolo čnosti SHELL. 

 

 A teraz budeme pokra čova ť bodom 51 až 58, čím by sme 

dnešné rokovanie dostali až k záveru.  

 Takže volám vás ešte raz do rokovacej sály. 

 Zatia ľ v nej vidím šestnás ť, postupne nám to ubúda 

 Prosím, keby ste sa ešte ďalší dostavili, aby sme 

mohli pokra čova ť v našom rokovaní. Ešte nie čo malo máme 

pred sebou.   

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zat ia ľ 

máme v sále 18 stato čných poslancov, potrebujeme ešte 5 

poslancov. Takže ak dovolíte, volám všetkých tých, ktorí 

sú v predsálí alebo v mezanine, aby sa dostavili do  

rokovacej sály, aby sme mohli pokra čova ť. 

 Vidím ďalších dvoch, to už nás je dvadsa ť. Čiže ešte 

traja stato ční keby prišli a podporili naše rady, aby sme 

mohli dokon či ť dnešné rokovanie. 

 

 

 Medzi časom tomuto váženému auditóriu chcem poveda ť, 

že vzh ľadom na to, čo všetko sa na nás chystá na júnovom 

zastupite ľstve, to znamená rozhodnutia o mnohých vážnych 

veciach, ktoré by sme chceli prerokova ť, zhodnotili sme to 

včera s predsedami poslaneckých klubov, takže to naoz aj 

budeme musie ť rieši ť asi dva dni vzh ľadom na tú efektivitu 

a výkonnos ť ktorú máme. 
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 Pri prerokovávaní materiálov je nutné diskutova ť, aby 

sme mohli správne rozhodnú ť.  

 Čiže avizujem, že pravdepodobne 27. - 28., streda, 

štvrtok by sme chceli rezervova ť na rokovanie.  

 V stredu 27. by sme za čínali o pol deviatej ráno. 

Prerušili by sme o trinástej hodine, pretože je val né 

zhromaždenie BVS, tam sú viacerí poslanci angažovan í 

vrátane mojej osoby ako zástupcu mesta.  

 Uskuto čnilo by sa valné zhromaždenie, ktoré je 

venované výro čnej závierke a všetkým tým zákonom k 

stanoveným veciam.  

 

 A potom by sme pokra čovali zhruba o šestnástej, alebo 

15,30, o 15.00; tak ako sa nám to podarí. 

 

 Druhou alternatívou je za čať v poobed ňajších 

hodinách. 

 To znamená doobeda vás necha ť pracova ť, za čať 

povedzme o 15,30. Ťahať to prvý ve čer pokia ľ budeme stíha ť 

a potom dokon či ť na druhý de ň celým riadnym rokovacím 

dňom. 

 

 Niekde, prosím, takto sa pohybuje naše uvažovanie.  

 Zatia ľ predsedovia klubov podporili alternatívu, že 

by sme išli na stredu - štvrtok od 8,30 ráno. 

 Prerušili cez tú obednú časť na tú BVS, vtedy by 

mohol by ť obed a podobne. My to nejako budeme musie ť 

zvládnu ť na valnej hromade tak, aby sme sa tam najedli, 

ale najmä prerokovali veci, ktoré sú tam pripravené . 

 A potom sa vrátili na pokra čovanie rokovania.  
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 Čiže, prosím, pora ďte sa. 

 Dávam to nahlas na vedomie, pretože budeme musie ť na 

záver avizova ť pre vaše kalendáre kde sme.  

 My budeme písa ť aj e-mailovú komunikáciu tým ktorí tu 

nie sú, aby vedeli avizova ť či môžu prís ť. Aby sa nám 

nestalo, že nás tu v stredu ráno bude 21 a budeme m ať 

problémy za čať rokovanie.  

 

 Myslím, že v rokovacej sále je už dostato čný po čet 

poslancov. 

 

 Otváram rokovanie o bode 51. 

 (Poznámka v pléne.) 

 To sme len tak vo ľne rozprávali, pán poslanec. Môžete 

poveda ť v rámci bodu 51, teraz to nemáte kde poveda ť; ešte 

tam nie sme.  

 

 

BOD 51:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 12.689,99 Eur  

 

 

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. Vo finan čnej komisii predložený 

materiál bol schválený. v mestskej rade nezískal 

dostato čný po čet hlasov. Ide o odpustenie dlhu spolo čnosti 
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SKL3, s.r.o., vo výške 12.689,99 Eur ako 100 % zmlu vnej 

pokuty. Pri čom túto svoju žiados ť odôvod ňuje zlou 

finan čnou situáciou. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k bodu 51. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu uznesen ia 

k tomuto bodu, ktoré uvedie návrhová komisia; ja so m ju už 

trošku predbehol. Ve ľmi sa vám ospravedl ňujem, pani 

predsední čka, ja som to chcel nejako urýchli ť. 

 Pani predsední čka ešte povie svoj úvod; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Vy ste zefektívnili to rokovanie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Ale máme nejaké pravidlá, prepá čte, je to vaša 

parketa, čiže ja vám dávam 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 písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.   

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Pätnás ť hlasovalo za, štyria boli proti, ôsmi sa 

hlasovania zdržali.  

 Návrh uznesenia sme schválili. 

 Bod číslo 52. 

 

 

 

BOD 52:  

Návrh na ur čenie ceny pozemku pre vlastníkov bytov 

Záhradnícka 62 a 64  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani riadite ľka, prosím, uve ďte ten materiál.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Predložený materiál získal podporu 

finan čnej komisie aj mestskej rady. Len ve ľmi krátko: Ide 

o prevod podielov, spoluvlastníckych podielov pre 
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vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dali sme si 

vypracova ť znalecký posudok na ur čenie všeobecnej hodnoty 

pozemku, ktorá bola stanovená 204,93 Eur/m2 formou 

polohovej diferenciácie.  

 

 Vlastníci si dali vypracova ť svoj vlastný znalecký 

posudok, ktorý bol vy číslený, vlastne tá cena pozemkov na 

84,22 Eur/m2, pri čom tento znalec použil porovnávaciu  

metódu.  

 

 Vzh ľadom k tomu, že išlo o dve rozdielne ceny a dve 

rozdielne metódy, ktoré boli použité, požiadali sme  Ústav 

stavebnej ekonomiky o posúdení správnosti postupu p ri 

ur čení výšky stanovených cien jednotlivých posudkov a 

tento ústav sa priklonil na našu stranu.  

 Preto predkladáme materiál v cene 204 Eur ako vypl ýva 

z nášho znalecké posudku, ktorý sme si dali vypraco vať. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 52. 

 Nik sa nehlási, opä ť má slovo návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

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

               prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Bod číslo 53. 

 

 

 

BOD 53:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome  Hummelova 6, 8, Svetlá 5, Lovinského 43, 

Pári čkova 23, 25, Záhradní čka 43, 45, Košická 38, 

Sklenárova 22, Dvojkrížna 2, 4, 6, Slatinská 4, Ra čianska 

65, Sibírska 31, 33, 35, 37, Tbiliská 27, Púpavova 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, Studenohorská 29, 

Ševčenkova 8, Šev čenkova 6, Hálova 12, Romanova 13, 15, 

Hrobákova 10 vlastníkom bytov a nebytových priestor ov 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Predkladáme bez úvodného slova tak ako to štandard ne 

zvykneme robi ť. 

 Nik sa do diskusie neprihlásil. 

 

 Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie  

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 Prijali sme platné uznesenie.  

 Bod číslo 54. 

 

 

 

BOD 54:   

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 654/2005 zo d ňa 

31. 03. 2005, č. 388/2011 zo d ňa 24. 11. 2011, č. 415/2011 

zo d ňa 15. 12. 2011  

 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Opä ť bez úvodného slova. 

 Nik sa nehlási do diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 Bod číslo 55. 

 

 

 

BOD 55:  

Návrh na vo ľbu poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy do komisie pre školstvo, vzdelá vanie a 

šport 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    

 Materiál by mal uvies ť pán poslanec Hanulík, ktorého, 

žia ľ v rokovacej sále nevidím. Takže to bude bez úvodné ho 

slova.  
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 Je to návrh poslaneckých klubov, pokia ľ tomu dobre 

rozumiem, resp. nezávislých poslancov. 

 Hlási sa k nemu pán poslanec Budaj, ktorému dávam 

slovo. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Pre mojich kolegov, aj 

pre vás, pán primátor, chcem ospravedlni ť pána 

Hochschornera, ktorý je v Londýne na príprave na 

Olympijské hry so svojimi synmi.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Takže nie je osobne prítomný, aj ke ď sa o ňom 

rozhoduje, ale dôvody tu boli povedané.  

 Ke ďže nemáme ďalšie príspevky do diskusie, uzatváram  

možnosť sa prihlási ť. 

 A prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 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  
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto nebol proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Je tu ďalej bod číslo 56. 

 

 

 

BOD 56:  

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 

 Tu je priestor najmä pre vás, aby ste vyjadrili 

spokojnos ť alebo nespokojnos ť s odpove ďou, ktorú ste 

dostali. 

 Otváram diskusiu k bodu 56. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Na moju interpeláciu vo  

veci zakrytia sedenia pred Café Maier som dostal ko rektnú 

odpove ď, proti ktorej by som v zásade ni č nenamietal, až 

na smutný obsah, kde sa okrem iného konštatuje, že pokia ľ 

sa jedná o tie zakryté sedenia, tak musia vyhovova ť 

cestnému správnemu orgánu a jeho nárokom v súlade s  
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príslušnými zákonmi. Ale problém je, že sa v žiadno m 

prípade v povolení nerieši vzh ľad a technické riešenie 

vonkajšieho sedenia.  

 

 To pripustím, že nie je úlohou cestného zákona ani  

štruktúr, ktoré ho vykladajú a používajú. Ale je ta m ešte 

jedna ďalšia vec v ďalšom odseku, a síce: Hlavné mesto 

nemá prijaté žiadne nariadenie, ktoré by upravovalo  

vzh ľad, resp. použité materiály na zariadenia vonkajšíc h 

sedení.  

 

 Dovedené ad absurdum by teda ten, kto si tam 

prevádzkuje vonkajšie sedenie ho mohol urobi ť zo starých 

handár, jutových pyt ľov na zemiaky, vlnitého plechu, 

vojenskej celty, čohoko ľvek, pretože sa k tomu nemôžme 

vyjadrova ť. 

 

 V tejto súvislosti ďakujem za poctivé zodpovedanie o 

status quo v tejto oblasti a mojej minulej interpel ácii. 

 A dovolím si dneska poda ť jednu ďalšiu interpeláciu. 

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. 

 Pán poslanec Hr čka v tomto bode. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Dobrý de ň. Ja chcem teda interpelova ť vás ako 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prepá čte, ešte máme len odpovede. 

 Interpelácie sú hne ď ďalší bod programu, čiže ak by 

ste chceli reagova ť na odpove ď, ktorú ste dostali. Čiže 

dostanete priestor hne ď v ďalšom bode 57. 

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Áno. Ďakujem za odpove ď na interpeláciu týkajúcu sa 

komunikácie pri Antolskej ulici. A dúfam, že to ost ane v 

terajšom stave ako je, v prospech obyvate ľov Petržalky a 

celého mesta. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Budeme sa o to ve ľmi usilova ť, pretože máme ten istý 

názor na to ten ako vy, pán poslanec.  

 Ešte pán poslanec Len č, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Už nechcem zdržova ť.  

 Ja tiež ďakujem za odpove ď. Myslel som, že sa na m ňa 

pozabudlo, lebo moja odpove ď; bol som tam spomenutý vo 

vý čte celom, ale akosi bolo presko čené, ale dneska som to 

našiel na stole.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, našli ste to preto, že som to až dne s 

podpísal, pretože som mali trošku spor s mojimi kol egami, 

akú odpove ď napísa ť, lebo pre m ňa samého nebola dostato čne 

zrozumite ľná.  

 A nechcel som takú odpove ď len mechanicky, že vám 

pošleme nie čo.  

 Snažím sa tie interpelácie číta ť, rozumie ť tomu čo 

ste chceli vedie ť, čiže len preto.  

 U ma bolo to zdržanie, a ospravedl ňujem sa za neho. 

Čiže kolegovia to pripravili na čas.  

 

 Ukon čili sme tento bod, ktorý oby čajne kon číme 

uznesením. 

 Čiže opätovne prosím návrhovú komisiu, aby predložil a 

návrh na uznesenie k bodu 56.   

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných poslancov. 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

418  
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 Dvadsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 Teraz je tu avizovaný bod 57, 

 

 

BOD 57:   

INTERPELÁCIE  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ako prvý sa do nich hlási pán poslanec Hr čka; nech sa 

páči. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Takže chcel by som interpelova ť 

vás, ako primátora. Jedná sa mi o to, že chcel by s om 

požiada ť o právny výklad zákona 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky, konkrétne § 12 ods. 6 a  

súčasný stav. O čo sa jedná? 

 Zákon číslo 377 z roku 1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky v § 12 ods. 6 ustanovuje, citu jem: 

 

 Primátora zastupujú traja námestníci, ktorých na 

tento ú čel zvolí mestské zastupite ľstvo z radov svojich 

poslancov. Koniec citátu. 

 

 Sú časný stav v hlavnom meste je taký, že mestské 

zastupite ľstvo má iba dvoch námestníkov. Mám za to, že 

zákon taxatívne stanovuje po čet námestníkov primátora a 
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nikde v zákone neustanovuje možnos ť svojvo ľne meni ť tento 

počet.  

 

 Preto chcem požiada ť o právny výklad § 12 ods. 6 

zákona o hlavnom meste a o nejakú právnu analýzu sú ladu 

súčasného stavu po čtu námestníkov primátora a zákona o 

hlavnom meste. Odpove ď žiadam zasla ť poštou. Ako myslím 

si, že tu sme v rozpore so zákonom a nie je to dobr á 

vizitka pre hlavné mesto. Tak preto. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vážený pán poslanec, chcem vás upozorni ť, že pod ľa 

rokovacieho poriadku interpelácia je kvalifikovaná otázka, 

ktorá sa adresuje v zákone menovaným funkcionárom 

týkajúcim sa výkonu ich činnosti, teda ich funkcie.  

 Nie je možné interpeláciou rieši ť právny výklad.  

 

 To môžte rieši ť zase v ďalšom bode 58, ke ď sa 

stotožní s vašim návrhom zastupite ľstvo a požiada o právny 

výklad; ke ď poviete, že to chcete vedie ť, my ho 

spracujeme. Ale do interpelácie to celkom nepasuje.   

 Čiže ja vám odpoviem dos ť takým vyhýbavým spôsobom.  

 Ale viem, čo chcete poveda ť. Ja vám rozumiem vecne, 

ale neviete to dosiahnu ť cez interpeláciu. 

 

 V interpelácii sa môžte pýta ť, pre čo nenavrhnem 

tretieho námestníka? 

 To je výkon činnosti primátora. To sa môžte pýta ť, 

ale to ste sa neopýtali. 
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 Vy ke ď ste sa pýtali na právny výklad, takú odpove ď 

dostanete. 

 Čiže len vám hovorím odpove ď ako mi to káže rokovací 

poriadok. 

 Faktické poznámky, bohužia ľ, pán poslanec, nie sú 

možné, iba ten dotknutý poslanec môže reagova ť faktickou 

poznámkou.  

 

 Čiže pánovi poslancovi Pilinskému faktickú poznámku 

udeli ť nemôžem.  

 Ale ak chce reagova ť pán poslanec Hr čka faktickou, má 

na to právo. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Tak potom by som sa vás chcel spýta ť, že pre čo nie sú 

traja námestníci a či si myslíte, že tento stav je v 

súlade so zákonom, pod ľa vás?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 To je už lepšia otázka, a na to vám odpoviem písom ne, 

pán poslanec. 

 Takže dávam slovo pani poslankyni Jégh. 

 Pani poslanky ňa Jégh má slovo; nech sa pá či. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, po čúvajte pani poslanky ňu, samozrejme. 

 

 

Izabella J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Chcela by som sa vám, pán primátor, po ďakova ť za tú 

odpove ď na moju interpeláciu z minulého mesiaca čo sa týka 

tých výtlkov na ulici Padlých hrdinov, Devetinovej a 

Odeskej. Na ulici Devetinovej boli promtne urobené,  na tej 

Odeskej ste tu písali, že pod ľa kapacity že sa to urobí 

ten výtlk, ale že oddelenie cestného hospodárstva v  

koordinácii s Dopravným podnikom opravuje tie vyjaz dené 

pruhy tých ciest, teda po trase MHD. 

 

 Ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, aby oddelenie 

cestného hospodárstva nejakým spôsobom s Dopravným 

podnikom sa predsa len dohodlo a aspo ň to jedno výstupište 

linky čísla 70 na Odeskej - Žiackej, na rohu, to je už 20-

ro čná záležitos ť, čo stále žiadame, aby to tam opravili. 

Tam je to životu nebezpe čné na vystupovanie, na 

nastupovanie, lebo tam sú také ve ľké priehlbiny. A je tam 

dočasne daný nejaký panel, ale proste to nie je riešen ie.  

 

 Ten kúsok, ten nestojí, neviem tisíce, tisíce Eur,  to 

sa dá urobi ť proste promtne a rýchlejšie a zabráni ť tam 

nejakému neš ťastiu, lebo tam vystupujú, nastupujú vä čšinou 

starí ľudia. A máme tam sociálne oddelenia na Žiackej 

ulici, a tam to výstupisko a nástupisko tej 70-tky,  to je 

v hroznom stave.  
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 Toto jedno aspo ň aby urobili a ostatné už po čkáme, 

keď budú ma ť na to. Ale toto, skuto čne to je už 20-ro čná 

záležitos ť, lebo to už tri, štyri volebné obdobia dozadu z 

Biskupíc sme to žiadali, aby sa to opravilo a ni č sa to 

nerobilo s tým až na ten panel, čo tam je položený aj 

momentálne.  

 Ke ď by bolo možné nejako s tým Dopravným podnikom 

toto rieši ť v tom oddelení cestného hospodárstva. Bola by 

som ve ľmi rada, lebo to by sme ve ľmi pomohli. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. Pani poslanky ňa, pokúsime sa da ť čo 

najkonkrétnejšiu odpove ď. Neviem teraz poveda ť, že ako sme 

na tom v Dopravnom podniku, ani na OCH, ale budeme veľmi 

konkrétne, aby vy ste vedeli, či sa dá, či sa nedá. A ak 

sa nedá, tak pre čo?  

 A ak sa dá, kedy to urobíme. 

 Pán poslanec Budaj má interpeláciu. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, je to taká 

interpelácia vo ve ľmi osobitnom ale asi inak sa to rieši ť 

nedá. Pred pár d ňami; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím k ľud, nech sa pá či. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Pred pár d ňami Bratislavské noviny priniesli 

informáciu o prestúpení pána Hochschornera do klubu  SMER-

SD. Venovali tomu 3 materiály a jednu notickú samot ného 

šéfredaktora. Po ohradení pána Hochschornera z Lond ýna a 

potom mojim nejakým zis ťovaním sme však, žia ľ, zistili, že 

novinár alebo resp. šéfredaktor Bratislavských noví n sa 

odvoláva na to, že mesto vykazuje pána Hochschorner a v 

klube Sociálnej demokracie.   

 

 Chcem poprosi ť o nejaké písomné vysvetlenie, lebo je 

možné že to skon čí nejakými spormi o uverejnenie opravy. A 

žia ľ, ako som si overoval, alebo respektíve ako mi 

poslali, tak skuto čne nejakú dobu, skoro mesiac sa 

vykazoval takýto stav. 

 

 Zrejme teda prišlo k nedopatreniu ale prosím, aby sa 

tieto procedurálne veci, najmä ke ď sa narába s menami 

politikov brali ve ľmi vážne a ve ľmi zodpovedne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, nie som si vedomý, že by sme takto 

postupovali, ale na interpeláciu ktorú si predložil  dáme 

písomnú odpove ď, lebo zrejme došlo k nejakému 

nedorozumeniu, či zo strany pána Štev číka z Bratislavských 

novín, alebo našej. Ak našej, tak je to horšia sprá va. 

Preveríme, o čo sa mohol opiera ť. A  najmä akým spôsobom 

sme evidovali pána Hochschornera po jeho nástupe do  
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funkcie, aby bolo jasné že kde mohlo prís ť k omylu. Ja 

verím, že to nebolo na našej strane. Ale dáme to na  

papier, aby ste si sa potom mohol ty o to oprie ť pri 

komunikácii s Bratislavskými novinami. 

 Pán poslanec Osuský má ďalšiu interpeláciu. 

 

 

MUDr. Peter  O s u s ký, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Dovolím si vás 

interpelova ť v súvislosti s tým čo som hovoril o 

poďakovaní za predchádzajúcu odpove ď na interpeláciu.  

 

 A síce teraz už pou čený znením tej interpelácie si 

dovolím požiada ť, pán primátor, aby ste zadali zodpovedným 

pracovníkom magistrátu vypracova ť návrh všeobecne 

záväzného nariadenia, ktoré by upravovalo vzh ľad a 

zariadení vonkajších sedení a iných do časných komer čne 

využívaných zariadení. Teda viem, že napríklad naša  

mestská časť, ke ď sa venuje príprave búdok na zimný trh, 

tak sa to rieši cez architektov a zvažuje sa, a far ebnos ť, 

a všetko, aby to bolo vkusné a nejaké "akež, takež"  v 

rámci možností. To znamená, že bolo by dobré, aby a j mesto 

malo v rukách normálnu právomoc jednoducho poveda ť, že 

môžeš hyzdi ť námestie "odtál až potál", ako sa ľudovo 

hovorí.           

 

 Samozrejme, ak ste nazna čili, že to bude vyžadova ť 

dokonca legislatívnu úrove ň parlamentnú, osobne ponúkam 

všetky možné služby, a som ochotný prija ť bez oh ľadu na 

stranícke tri čka čoko ľvek rozumné. Lebo, ak by to bolo tak 

ako hovoríte, čo overíme zrejme, alebo overia vaši 
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pracovníci, tak by sme takýmto návrhom zákona pomoh li 

rovnako Bystrici, Žiline a všetkým tým, ktorí poria dajú 

rôzne podujatia, môžu ma ť takýto problém, že si ten ktorý 

si vyrába sedením môže dovoli ť akéko ľvek gý če, nevkusnosti 

a prekra čovanie všetkého estetického a normálneho. Ďakujem 

pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. Myslím, že ste vy čerpali 

aj to čo bude možno odpove ďou. Ak to budeme môc ť urobi ť vo 

vlastnej réžii, lebo na to máme oporu v zákone, uro bíme to 

a predložíme. Ak sa to nebude da ť, budeme skôr h ľadať 

oporu u poslancov, aby nám pomohli zmeni ť zákon a vytvori ť 

takú právomoc, ktorá by pomohla nielen nám ale aj i ným 

mestám. 

 Pán poslanec Kor ček má ďalšiu interpeláciu. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Obrátili sa na m ňa 

obyvatelia Nového Mesta vo veci poškodeného zábradl ia na 

križovatke ulíc Vajnorská - Odbojárov. Je to, bol s om to 

osobne preveri ť, to zábradlie je zna čne poškodené. Trvá to 

už nieko ľko mesiacov. By som si dovolil tvrdi ť, že je to 

aj nebezpe čné pre chodcov, ktorí prechádzajú cez blízky 

prechod pre chodcov. Je tam taktiež v blízkosti zás tavka 

MHD, tak chcem sa opýta ť, v akom časovom horizonte, bude 

toto poškodené zábradlie odstránené a nahradené nov ým? 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, budeme sa tomu venova ť. Ďakujem za 

upozornenie. Dáme vám to písomne a možno že to už d ovtedy 

bude aj urobené, že vám budeme môc ť napísa ť, že je to v 

poriadku. Čiže pošleme tam hne ď našim ľudí, lebo to sú 

nebezpe čné veci. A budeme na to reagova ť, tak povediac, 

okamžite.  

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Vážený pán primátor, v rozpo čte na rok 2012 

máme vyhradených 115 000 Eur na budovanie parkovací ch 

miest a záchytných parkovísk.  

 Ja by som chcel vedie ť, čo s tým teda plánujeme 

konkrétne robi ť, pretože čerpanie pod ľa poslednej infor-

mácie je zatia ľ nulové? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Priznávam, že nemám ani ja vedomos ť o tom, že akým 

spôsobom sa hýbu tieto peniaze, čiže vám ďakujem za tú 

interpeláciu.  

 Nás to donúti si preveri ť, že ako sme o tom rozhodli, 

lebo za každú tú položku v rozpo čte niekto zodpovedá, 

niekto sa má stara ť o jej naplnenie. Čiže aj táto položka 

má svojho správcu, ale nemám to v hlave.     

 Čiže ústne reagova ť neviem. Písomne vám dám odpove ď. 
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 A budem vám avizova ť akým spôsobom naložíme s tými 

peniazmi, teda kde budú vlastne nasmerované, aby sa  tam tá 

parkovacia situácia zlepšila.  

 

 Konštatujem, že sme vy čerpali tými šiestimi 

interpeláciami váš záujem o vystúpenie v tomto bode .  

 Prechádzame od bodu číslo 58. 

 

 

BOD 58:  

Rôzne 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram priestor pre vás, ktorí chcete 

vystúpi ť v bode rôzne, či sú to poslanci, teda členovia 

mestského zastupite ľstva alebo obyvatelia. Predpokladám, 

že prihlášky obyvate ľov máme k dispozícii, takže aj oni sa 

dostanú k slovu.  

 Ale za číname vystúpeniami poslancov. 

 Je to pán poslanec Greksa ako prvý.  

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Ja teraz ani nebudem hovori ť za 

seba, preto budem hovori ť o tých dvoch d ňoch, ktoré my 

máme strávi ť budúci mesiac tu. Mne je to v podstate dos ť 

jedno, ktoré to budú, ale hovorím teraz za niektorý ch 

kolegov, ktorí odišli, nielen zo SaS, ktorí dávajú taký 

návrh, že či by to nemuselo by ť dva dni za sebou, ale 
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radšej obtýžde ň; možno takto len. S ľúbil som, že poviem, 

tak hovorím. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som videl tak, že by sme na záver tohto nášh o 

stretnutia, tí ktorí sú zodpovední a zostali až do konca, 

rozhodli, že ako to bude. A tí ostatní sa potom bud ú 

musie ť prispôsobi ť.  

 Čiže môžme predloži ť nejaké alternatívne návrhy, 

 Ako posledné si dáme nejaké orienta čné hlasovanie, 

aby sme vedeli váš názor na to, či dva dni za sebou alebo 

inak. Trošku nám to tam komplikuje 5. júl, pán posl anec, 

kedy je sviatok sv. Cyrila a Metóda. Čiže štvrtok, 

piateho, nevieme urobi ť obtýžde ň na to, na čo sme 

zvyknutí, že sa vieme uvo ľni ť z práce.  

 

 Už potom; moment, nejaké echo sa dostalo, kto ma 

zapol? To už možno že sme v inej galaxii. 

 (Poznámky.) 

 Áno, že sme teraz na námestí; to by bolo dobré. Ta k 

budeme sa príjemne tvári ť.  

 

 Prosím, ten návrh pána poslanca Greksu zrealizujem e, 

pardon. Znovu: Ten návrh pána poslanca Greksu ktorý  dal 

zrealizujeme na záver teda hlasovaním. Skúste si 

premyslie ť tie alternatívy, poprosím najmä o spoluprácu 

predsedov klubov. Sú tu myslím traja prítomní, takž e 

skúsime alternatívne posúdi ť veci a vypo čuť si váš názor. 

Dobre. Pani poslanky ňa Ondrišová, faktická k tomuto. 
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JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som len chcela iba teda technicky upozorni ť, že 

bude to ve ľmi komplikované, lebo musíme myslie ť na miestne 

zastupite ľstvá. Napríklad my máme týžde ň predtým a potom 

už je mesiac júl a zas tu ve ľa poslancov aj nemusí by ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Viem. Ja tomu všetkému rozumiem. O to bude to ťažšie 

dať dokopy, budeme h ľadať ten najlepší termín. 

 Pán poslanec Hr čka, v rôznom; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ja by som chcel požiada ť, ja som jeden z tých 

aktívnych, ktorý ke ď sú nejaké súdnoznalecké posudky tak 

si ich pýtam. Problém je, že bohužia ľ nachádzajú sa; chcem 

sa po ďakova ť úradníkom, ktorí ve ľmi ochotne mi ich dajú k 

dispozícii. Problém je, že si ich musím bu ď na mobil, 

alebo niekde foti ť. 

 

 Takže chcel by som požiada ť, aby boli k dispozícii. 

Keď už nie sú verejne k dispozícii tak aspo ň nech sú 

poslancom k dispozícii v elektronickej forme, že ke ď si 

ich vypýtame, aby prišli. V opa čnom prípade budem nútený 

ich žiada ť cez informácie a budú sa zbyto čne naskenováva ť.  

 

 Ako naozaj, poprosil by som každý kto ten súdno-

znalecký posudok vypracováva, ho má v digitálnej fo rme. Je 
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omnoho jednoduchšie, ke ď sa pošle jeden súbor ako ke ď 

niekto musí prís ť a 20 stranový štós, a hlavne ja som bol 

zhodou okolností v čera, fotil som si zhruba 15 alebo 20 

materiálov, zabije to zbyto čne ve ľa času, potom sa to aj 

ťažšie na tom mobile číta.  

 

 Naozaj si nemyslím, že by to malo by ť technický 

problém. A spreh ľadnilo by to niektoré veci, keby sa 

nazhromaždil po čet tých súdnoznaleckých posudkov, dalo by 

sa s tým aj jednoduchšie pracova ť ako ke ď treba každý 

jeden si osobitne pýta ť, ru čne si ho foti ť. Za ťažuje to 

jak úradníkov, tak si myslím aj poslancov ktorí by to 

chceli vidie ť. A naozaj, každý kto ten súdnoznalecký 

posudok vypracováva ho má v digitálnej forme. Čiže, ak 

mesto bude žiada ť, že ho okrem papierov dostane v 

digitálnej forme, tak ho ur čite dostane, lebo s tým nikto 

nemá problém technicky. Takže týmto by som chcel o toto 

požiada ť. 

 

 Ak sa toto nezrealizuje, budem nútený to vždycky 

žiada ť cez interpelácie, aby sa to skenovalo. Ale hovorím , 

naozaj nechcem ís ť do zbyto čne takého nejakého riešenia, 

keď sa to dá úplne jednoducho a slušne vyrieši ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, zatia ľ je situácia taká, že ich 

dostávame len v papierovej podobe. Čiže môžme ich žiada ť 

od ďalších zasadnutí aj v elektronickej; to si predstav i ť 

viem.  
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 A keby sme sa vedeli dohodnú ť tak, že ešte na júnové 

zastupite ľstvo to pobeží v tom klasickom režime, lebo my 

už máme mnohé veci pripravené, premyslené.  

 A že by sme ten nový spôsob, ktorý navrhujete, ted a 

nejakú dostupnos ť tých posudkov a teda možno aj reakciu na 

tú dnešnú diskusiu o znalcoch, ktorú by som chcel u robi ť 

spolu so svojimi kolegami, že by sme to smerovali n a 

september a vyššie. Lebo nevieme to  urobi ť tak, že bum, a 

všetko hne ď prekarta ť.  

 Ale cez leto je dos ť času nastavi ť ten systém inak, 

aby bola vä čšia dôvera z vašej strany k tým znaleckým 

posudkom, ale aj k tomu, aby ste si ich mohli overi ť, 

pokia ľ máte o to záujem.  

 Čiže skúsime to cez leto nejako premyslie ť. 

 

 Pani riadite ľka si ten podnet píše.  

 Čiže prosím o vašu zhovievavos ť ešte k júnu. A potom 

v septembri by sme mali nastúpi ť na systém, ktorý tu 

verejne povieme, aby nebol dostupný iba pre vás, al e pre 

každého, ktoré by chcel nahliadnu ť do posudkov. 

 Toto by som vám chcel navrhnú ť, ako nejaké také 

riešenie, ktoré je naozaj realizovate ľné.   

 Nech sa pá či, pán poslanec faktickú, na moje 

vystúpenie. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ja, samozrejme, vám ďakujem. Toto je akceptovate ľné a 

samozrejme ur čite nie je to, že to musí by ť od budúceho 

zastupite ľstva, s týmto problém nemám. 
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 Ale ja ke ď som sa napríklad tých úradníkov pýtal, tak 

oni mi hovorili, že tí súdni znalci to posielali 

elektronicky, lenže mestskej časti, alebo im, teda im ako 

úradníkom to bolo zbyto čné, tak to prestali pýta ť, alebo 

to prestali drža ť. Čiže len ide o to, že bola taká 

možnosť, len sa proste to neuplat ňovalo. Takže len som 

chcel na to upozorni ť. Viem, že by to nemal by ť problém a 

chcem o to požiada ť, aby sa to za čalo robi ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Všetci to píšu elektronicky, čiže by to nemal by ť 

problém.  

 Pani poslanky ňa Reinerová. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja si vás dovolím len informova ť, že zmenšil 

sa po čet poslancov a členov komisie pre cestovný ruch a 

medzinárodnú spoluprácu. Jeden z členov komisie, konkrétne 

pán Atila Čontoš požiadal o zrušenie členstva v tejto 

komisii. Je to neposlanec, takže komisia zostáva v 

pôvodnom zložení okrem tohto pána. Sám požiadal o 

uvo ľnenie. 

 A tým pádom predkladám návrh uznesenia, že sa vzdá va 

členstva a berieme na vedomie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Dobre. Prosím, keby ste to dali návrhovej komisii,  

aby sme to aj formálne uzatvorili z h ľadiska procedúry a 

mali to podchytené. 

 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. Pozorne po čúvam to čo tu odznie na 

našom zastupite ľstve. A s potešením som zachytila infor-

máciu, že sa bude robi ť nová štruktúra pracovníkov na 

magistráte, čiže sa bude robi ť nový pavúk.  

 

 Pri tejto príležitosti by som chcela opätovne 

požiada ť a apelova ť na vás, pán primátor, aby bol jeden 

"chlievik" /v úvodzovkách/ vy členený pre Úrad pre ženu a 

rodinu, pre pracovní čku, ktorá pôsobila na Front Office. V 

minulosti tam boli dve pracovní čky, jedna zastrešovala 

úrad pre ženu a rodinu, druhá pracovní čka zastrešovala 

všetky ostatné sociálne aktivity. Teraz tam nie je ani 

jedna. 

 

 Je nemyslite ľné, aby ke ď príde klient, vedúca 

sociálneho oddelenia behala dole a vybavovala túto agendu.  

 

 Myslím, že jedna pracovní čka by sta čila a mohla by 

zastreši ť celú túto sociálnu agendu. V každom prípade 

vieme, že na úrad pre ženu a rodinu sa ro čne obrátilo  

okolo 700 ľudí, čiže je to dos ť ve ľké číslo. Toto mi tak 

leží na srdci, takže chcem vás požiada ť v rámci možností, 

aby takéto jedno miesto bolo na tieto ú čely vy členené. 

Pekne 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 pani poslanky ňa za ten podnet. Vy ste 

to opakovane navrhovali. Neviem vám v tejto chvíli 

poveda ť, že ako to z tohto poh ľadu vyzerá, lebo ešte nie 

sme úplne na menách, ale pokúsime sa to naplni ť tak, ako 

ste to povedali.  

 Čiže budeme to s pani riadite ľkou prebera ť a pokúsime 

sa tam nájs ť na to priestor práve v kancelárii prvého 

kontaktu.  

 Pán poslanec Jen čík sa hlási. 

 

 

Radovan  J e n č í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja len oficiálnu informáciu som chcel poda ť 

a tuto to všetci vieme. Pravdepodobne od pondelka n áš 

spolo čný klub SDKÚ-DS a MOST HÍD má nového predsedu, 

ktorým je Sven Šov čík. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za túto informáciu. 

 Chcem vás požiada ť, aby ste to urobili aj úplne 

formálne a nahlásili to na organiza čné oddelenie, aby sme 

nemali také problémy aké tu pred chví ľou citoval pán 

poslanec Budaj.  

 Beriem to na vedomie.  

 A myslím, že takto je dobre, že to zaznelo, pretož e 

budeme komunikova ť s pánom poslancom ako s predsedom 
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poslaneckého klubu. Bude chodi ť na porady, ktoré mávame 

pred zastupite ľstvami a niekedy aj medzi tým. Takže 

ďakujem za tú informáciu.     

 A prosím o ten písomný kontakt, aby sme to mali aj  

písomne podchytené.  

 Ďakujem vám ve ľmi pekne, pán poslanec. 

 Pán poslanec Budaj ako posledný prihlásený z 

poslancov.  

 A potom máme vystúpenie ob čanov. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja budem ve ľmi stru čný. Chcem len 

kolegov informova ť o tom, že pri príležitosti konferencie 

k 25. výro čiu Bratislavy nahlas som spolu s odborníkmi 

začal iniciatívu, ktorá sa volá "Za obnovenie zni čeného 

mesta". Ide o mestskú štvr ť, ktorá bola kedysi na území 

kade ide dia ľnica z mostu. Je to koncep čná diskusia, ku 

ktorej bude tá spomínaná konferencia v septembri. A le 

dovtedy ktoko ľvek by mal záujem sa prida ť alebo dozvedie ť 

sa informácie, tak uvítam podporu medzi poslaneckým  

zborom. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pán poslanec za túto informáciu.  

 Je tu k tomu aj ilustra čná fotografia, ktorú ste 

možno videli na SME alebo v novinách. Je tam návrh zo 

strany pána poslanca Budaja, aby výjazd z Nového mo sta, 

ktorý vchádza do Starého Mesta, to je taká, tie dve  čiary, 
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ktoré sú v pravej časti, vošli na Staromestskú ulicu tak, 

že sa Staromestská zapustí o nieko ľko metrov smerom dolu. 

Nad ňou sa vytvorí možnos ť vlastne vytvori ť kompaktné 

prepojenie medzi Podhradím, bývalým Podhradím a Sta rým 

Mestom. Predpokladá sa zástavba, pretože ten kto by  

zrealizoval aktivitu, chce niekde získa ť peniaze.  

 

 To znamená, že by v tej pravej časti vznikla pešia 

zóna, ale teda vrátane nejakých budov, bytových, 

nebytových. To je predmetom diskusie, ktorá zrejme ešte je 

pred nami.  

 

 A pán poslanec ve ľmi zaujímavo doplnil aj tú časť, 

ktorá sa týka Vydrice a Zuckermandlu, pretože sa na  tomto 

obrázku asi viac podobá ako to niekedy v tejto obla sti 

vyzeralo. Čiže to dávam len do vašej pozornosti. Nájdete 

to na SME, pretože bola taká iniciatíva pána poslan ca v 

rámci jeho politickej strany.  

 

 Ale myslím si, že je to podnet na širšiu diskusiu 

nielen politickú, aj ob čiansku. Pán poslanec na takú 

diskusiu vyzval. 

 

 Ja som rád, že bude v septembri nejaká konferencia .  

 A zrejme sa potom tá téma dostane aj k nám, teda n a 

mestské zastupite ľstvo s tým, že je to aj o tom, či sa nám 

podarí na to získa ť investora, pretože v dobrých časoch 

mesto tiež malo takúto ideu. A ten investor sa 

neprihlásil. Ak by sa to podarilo teraz, bolo by to  ve ľmi 

pozitívne, pretože pomohlo by to mnohým veciam. Ten  návrh 

je z tohto poh ľadu ve ľmi zaujímavý, ale zatia ľ má len 
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podobu idei; tak som to rozumel. Pretože skoncentro vaný je 

do tohto obrázku a treba o tom dlhšie hovori ť. 

 Pán poslanec, nech sa pá či faktická poznámka. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Chcem vám po ďakova ť, pán primátor, za to vysvetlenie.  

 A k tej vizualizácii iba to ľko, že to čo vidíte v ľavo 

od toho dopravného riešenia; teda tam pod zemou sa skrýva 

kruhový objazd, ktorý umož ňuje ve ľmi jednoduchú 

distribúciu dopravy spä ť na nábrežie. Ja predpokladám, že 

to nábrežie v budúcnosti bude tak či tak nútené vyradi ť sa 

z tranzitnej dopravy, okrem MHD, pretože zástavby, ktoré 

tam mesto vlastne už v rôznych zámeroch akceptovalo , 

prinesú tisíce nových obyvate ľov.  

 

 A tam pribudne to ľko, ja predpokladám asi 8 

semaforov, že to nebude tranzitná trasa. Tým pádom,  no, 

vlastne ale to podstatné na tej vizualizácii, čo chcem 

poveda ť, že toto je presná kópia detailne pôvodného 

Podhradia.  

 Mimochodom má vä čšiu obytnú plochu než štvrte, ktoré 

tam teraz na Vydrici navrhli. A to aj preto, že zas tavuje 

aj tú časť, kde teraz je ten ve ľký zjazd. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že ako informácia to pre túto chví ľu sta čilo. 

My sa k tomuto dostaneme, pokia ľ to bude ma ť podobu 
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konkrétneho návrhu, o ktorom by sme mali hlasova ť alebo 

rozhodova ť. 

 Ešte má slovo pán Pilinský, ktorý sa prihlásil do 

rôzneho; nech sa ti pá či. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:    

 Ďakujem. Pán Budaj ma inšpiroval a teda aj upozornil  

na to, aby som aj všetkých poslancov, samozrejme aj  jeho, 

pozval. Tento víkend prebehne v Ra či akcia "Urbanity". Je 

to práve venované využívaniu verejných priestransti ev.  

 

 V rámci tohto bude v sobotu taká panelová diskusia , 

konferencia na tému: Tradi čné hodnoty územia, verzus 

developerské záujmy. Takže bude sa to kona ť v Nemeckom 

dome o 16,30. Ú časť pris ľúbila naša pani hlavná 

architektka a niektorí zástupcovia z developerských  

skupín, aby sa tam teda skúsila nájs ť nejaká spolo čná re č, 

či je možné rozvíja ť mesto aj rozumným smerom. 

 

 Takže ja pozývam všetkých na túto akciu. 

 A samozrejme, budem rád, ak tam budú prejednávané aj 

takéto návrhy. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

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

 Ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi starostovi za 

pozvanie. A chcel by som sa aj za svojich kolegov 

poďakova ť za pozvanie na vydarenú akciu Ra čianske hody; 

bolo to naozaj ve ľmi dobré. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujeme pekne.  

 Prosím, mám teraz takú malú dilemu, pretože pani 

Katarína Šimon či čová sa do našej diskusie v rôznom 

prihlásila dvakrát. Zrejme tým sleduje to, že chce dosta ť 

dvakrát po tri minúty, ale neviem, či je to v súlade s 

rokovacím poriadkom. Takže, Katka, štyri a pol minú ty, 

dobré? Taký kompromis. A my si to do budúceho razu 

overíme, aby sme nerobili z rokovacieho poriadku do kument, 

ktorý neplatí pre každého, lebo mal by plati ť tak pre 

poslancov ako aj pre obyvate ľov.  

 Takže nech sa pá či, pani Katarína Šimon či čová, ktorá 

vystupuje v rámci rôzneho.  

 Prosím, keby ste jej pripravili mikrofón. 

 Nech sa pá či, máte slovo. 

 

 

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

 Môžem, pán primátor? Mi beží čas, ak vy hovoríte. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Nebeží. Už ho vypli. 

 

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

 Ďakujem pekne. Preto som dala dvakrát, lebo sú to dv e 

rôzne témy. Ak vám to nebude vadi ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Máme štyri a pol. 

 

 

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

 Dobre. Cykloštadión.  

 Nebola som tu po čas zastupite ľstva a sledovala som to 

na internete. Nemohla som do toho vstúpi ť vtedy, ke ď ste 

to preberali, preto až v bode rôzne. 

 

 Na Cykloštadión ja som tam nepo čula ani slovo o tom, 

že je na tomto pozemku uvalená povinnos ť. Na našej komisii 

územného a strategického plánovania sme tento zámer  mali. 

Mali sme tú informáciu s tým, že chystá sa tam tá v erejná 

súťaž postavi ť nejaký športový objekt, ale zárove ň tam 

mesto je povinné vysadi ť 155 stromov ako náhradnú výsadbu 

za "Zimák" a výruby ďalšie, ktoré tam boli.  

 

 Táto povinnos ť je stále platná, nikto ju nezmenil. A 

môžem poveda ť, že ešte ani neza čalo konanie o zmene. To 

znamená, je tento pozemok za ťažený. 

 

 Ak to bude v podmienkach tej sú ťaže, že môže tam 

niekto postavi ť nejaký športový objekt s tým, že tých 155 
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stromov tam bude vysadených, čo si neviem dos ť dobre 

prestavi ť, lebo tam sa vymyslelo, preto ten po čet sa 

vymyslel, ten po čet stromov, lebo sa tam viacej nezmestí. 

To znamená že tam, možno že tie psy, ktoré ste tam 

vyhodili z toho uznesenia, tak tie by sa tam zmesti li, ale 

inak nie. 

 

 A ďalej si dovolím upozorni ť v tejto súvislosti, že 

minule som v bode rôzne tiež na to upozor ňovala. V tomto 

priestore sa vyrúbalo 400, vyše 400 stromov. Chystá  sa 

výrub ďalších 200 stromov kvôli Národnému futbalovému 

štadiónu. Tento priestor bude ekologicky nestabilný . Je to 

výraz, povedala som to minule, že bude to ohrozenie  

životného prostredia, ale zo zákona stavebného vám 

odcitujem:  

 Ekologická stabilita v meste nemá by ť narušená.  

 Na to netreba ani vzdelanie aby človek uznal, 

vzdelanie príslušné, životné prostredie alebo ekolo gické, 

aby sám uznal, že tam kde bolo 600 stromov a potom teraz 

nebude ni č ale bude betón, že tam je vážna narušená 

ekologická stabilita.  

 

 A ak túto ekologickú stabilitu je povinnos ťou orgánov 

územného plánovania mesta, trvale sledova ť, som zvedavá, 

čo povie na to orgán územného plánovania, ak to trva le 

sleduje a zistí, že tam je nestabilita. Vyzerá to t ak, že 

proste sa to preklopí. Jedna téma.   

 

 Odde ľuje - Druhá téma:  

 Minulý mesiac na zastupite ľstve ste schva ľovali 

zmluvu o vecnom bremene na podzemnú garáž, hromadnú  
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podzemnú garáž, teda Mudro ňova. Dnes som sledovala vašu 

podrobnú, detailnú diskusiu o tom, kde ste kone čne, a 

vážim si to, a kone čne nastala táto téma, zvažovali každý 

halier, pardon každý cent, každé Eur, ke ď predáva ť ako 

predáva ť ke ď nemáme peniaze, dostaneme sa do nútenej 

správy.  

 

 Je zaujímavé, že pred mesiacov ste ve ľmi ľahko sa 

vzdali vyše milióna Eur, ke ď sa schválila tá zmluva o 

vecnom bremene. Jednorazový poplatok 140 tisíc, pre sne 

neviem, ale približne. Namiesto trvalého nájomného,  

podobne ako to bolo pri pumpe SHELL, za tých 40 rok ov by 

mesto získalo vyše milióna, milión a pol Eur.  

 

 Okrem toho tá zmluva je nezákonná; to som vás na t o 

upozor ňovala.     

 

 V čase, ke ď tuto pán poslanec Šindler vystúpil s tým, 

že treba aby sa neodsúvalo to rozhodovanie, pretože  neviem 

čo sa tam chystá, treba to otvori ť. V tom čase pán 

poslanec Šindler ste možno vedeli, že investor poži adal 

stavebný úrad Starého Mesta, čo už bolo 6 týžd ňov po tom, 

čo ste vy vystúpili, o zmenu dokon čenej stavby.  

 

 Tie podzemné garáže sú pod ľa nášho názoru nezákonné a 

v rozpore s územným plánom, ktorý stále hovorí, že je tam 

park, sadovnícke upravené plochy. Je tam územný plá n zóny 

ktorý povo ľuje. Dobre, je to otázka, a toto treba rieši ť. 

 

 Ale nad zemou nemôže by ť absolútne ni č; ani pod ľa 

územného plánu mesta, ani územného plánu zóny. Stav ite ľ, 



 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 31. mája 2012 

443  

investor požiadal o zmenu (gong) dokon čenej stavby o dve 

nadzemné podlažia kaviarne, pán primátor. Viete o t om, 

môžete pokra čova ť. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Katka, budem pokra čova ť ja, lebo vy ste vlastne už 

vy čerpali ten svoj čas.  

 Pre poslancov poviem, že tento podnet mi pani 

Šimonči čová tlmo čila v sobotu minulého týžd ňa, ke ď sme sa 

spolu stretli s iniciatívou Bratislava otvorene.  

 

 Ja som to preveroval a je to tak, že neznamená to,  že 

nad garážami pribudnú ešte nejaké poschodia na 

reštauráciu. Ten investor, a ja preverím ešte detai lne, že 

ako, pretože to sa týka stavebného úradu, už tú 

reštauráciu zrealizoval. Ona tam už je. Ona je scho vaná 

pod tou zele ňou. To znamená, že už ni č nové tam 

nepribudne. A možno ju teraz chce len teraz zlegali zova ť. 

V tom sa tá vaša informácia zakladá na pravde. Ale nie je 

to tak, že by na zelenú plochu, ktorú tam teraz mám e, mala 

pribudnú ť nejaká dvojposchodová nová reštaurácia. Tak mi 

to vysvet ľovali kolegyne, takú informáciu dávam aj vám. A 

ja to vysvetlím komuko ľvek, kto sa bude o to zaujíma ť. 

Najmä si to musím overi ť na Starom Meste na stavebnom 

úrade, pretože oni ur čite o tom vedia viac, ke ďže konajú v 

rámci stavebného konania, zmeny, o ktorej ste hovor ili.    

 

 Takže len vysvet ľujem, že sme to preverovali a už sa 

tam nie čo vlastne udialo.  
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 Ale nie je to tak, že by tam mala by ť nová stavba, 

nová reštaurácia. Ur čite by sa k nej mesto muselo vyjadri ť 

a na 1100, to znamená na zelenej ploche by sme ni č také 

odsúhlasi ť nemohli. 

 Pán poslanec Uhler, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pani Šimon či čovej za tieto poznámky. Len 

chcem poveda ť, že oni majú omnoho vyššiu hodnotu pre nás, 

ak ich vieme pred hlasovaním a nie po. Takže ak mát e 

nie čo, pred čím nás chcete vystríha ť, bude naozaj lepšie 

ak to dostaneme skôr. Možno e-mailom od vás v krátk osti 

popísané, ako teraz v bode rôzne, ke ď už nemôžme zmeni ť 

nie čo. 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, faktická. 

 

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

 Len faktická, že skôr by sme sa mali zaobera ť ako 

mesto preberie tú zele ň, ktorá je tam na povrchu, lebo 

zatia ľ sa o ňu stará investor.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Na to neviem v tejto chvíli odpoveda ť, ale budeme to 

rieši ť pokia ľ to bude potrebné. 

 

 

 Vážené dámy, vážení páni, 

 konštatujem, že sme sa dostali k záveru, kde máme 

rozhodnú ť o uznesení, ktoré navrhla pani poslanky ňa 

Reinerová. To je to vzdanie sa člena komisie, ktoré máme 

zobra ť na vedomie.  

 A potom by sme mali rozhodnú ť spolo čne o termíne 

nášho budúceho zasadnutia.  

 Čiže 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:  

 Mestské zastupite ľstvo berie na vedomie vzdanie sa 

pána Atilu Čontoša, člena - neposlanca komisie pre 

cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu členstva v komisii 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pod ľa mňa sta čí, ke ď ho zoberieme na vedomie, netreba 

ho odvoláva ť.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 On sa vzdal. Takže berieme to na vedomie, že sa 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Zoberte to na vedomie. Ja myslím, že to je 

dostato čné, pretože tým pádom je jasné, že nie je členom 

komisie. 

 

 Prosím, návrh uznesenia je: berie na vedomie, že s a 

vzdal členstva v komisii, at ď. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných poslancov. 

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

 Konštatujem, že sme schválili toto uznesenie. 

 A ďakujem pani poslankyni Reinerovej, že má poriadok 

vo svojej komisii.  

 

 

 Prosím, teraz skúsme o tom termíne.  

 Máme k dispozícii pravdepodobne stredu, štvrtok.  

 Pani predsední čka klubu KDH sa hlási; možno má nejaký 

návrh, ktorý by nás posunul ďalej. 

 Potom pán poslanec Šov čík, predseda klubu SDKÚ-DS a 

MOST HÍD, aby som bol korektný. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Pán primátor, ja by som vás chcela poprosi ť o 5 

minútovú prestávku, že by sme sa v kluboch poradili , a 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Viete čo, nemusíme o tom hlasova ť.  

 Mne by sta čilo, keby ste sa poradili a mne poviete, 

sme zhodní na tom a na tom.  

 Ja som len chcel využi ť že hlasovaním prijmeme nie čo, 

čo potom tí ostatní musia akceptova ť; takto som to myslel.  

 

 Pani poslanky ňa Tvrdá, prosím, ešte chce dokon či ť 

svoje vystúpenie. Dajte jej mikrofón. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Je pravda, že v tejto chvíli som nehovorila som so  

všetkými. Ale čo tu sedíme, tak my sme za tú stredu - 

štvrtok, 27. - 28., od 8,30 ráno. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, ja som práve chcel ponúknu ť, aby sme v stredu 

začali o pol štvrtej, až po tom valnom zhromaždení 

Vodární.  

 A vlastne v štvrtok nasledujúci de ň pokra čovali o 

8,30.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 A celý de ň. 

 

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

 Áno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S tým, že by sme vo štvrtok rokovali do 20. hodiny , 

aby sme to ako nehádzali tak, že tu budeme do noci,  lebo 

proste chceme nie čo šturmova ť. 

 Čiže máme dve alternatívy.  

 Prosím, po ďme teraz o nich rozhodnú ť, lebo asi nemáme 

ni č lepšie.  

 Ak má niekto ešte ďalší návrh, o ktorom je možné 

hlasova ť, tak nech ho povie.  

 Pani poslanky ňa Jégh, potom pani poslanky ňa Tvrdá a 

pán poslanec Fiala.  

 Pani poslanky ňa Jégh. 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja som chcela iba to ľko poveda ť, že nemá 

význam v stredu ráno za čať, lebo to budeme musie ť 

preruši ť. Potom vy utekajte tam, my sa túlajme hocikde, 

kde chceme. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vy budete ma ť obednú prestávku. 
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Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Takže o pol štvrtej ke ď za čneme, tak si myslím že do 

večera, dokedy vládzeme to dotiahneme. Vo štvrtok môže me 

potom dokon či ť od rána do v čera. Takže to si myslím, že 

takto by bolo dobré. Lebo takto budeme ma ť zabitú celú 

stredu. A ke ď za čneme po obede, tak doobeda ešte si môžeme 

nie čo vybavi ť. A ja mám konkrétne nejaké veci, čo nemôžem 

odloži ť. Tak preto sme žiadali to od pol štvrtej a potom 

celý de ň. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Rozumiem.  

 Toto je vec, ktorú musí rozhodnú ť celok. 

 To znamená, že každý má nejaký dôvod na to, ako to  

urobi ť.  

 Prosím o krátke poznámky k tomuto. 

 Pán poslanec Greksa.  

 Skúsme sa drža ť takých krátkych minútových vystúpení. 

 Nech sa pá či. 

 

Marian  G r e k a, poslanec MsZ: 

 Tiež za klub SaS môžem poveda ť, že nám asi skôr 

vyhovuje o tej štvrtej v stredu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O pol štvrtej. 
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Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Proste po obede za čať. 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: 

 Ja len chcem upozorni ť na jeden materiál. Sme si 

hovorili, že vlastne bude to valné zhromaždenie BVS  a my 

predtým by sme sa mali k nemu vyjadri ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vyjadríme sa k nemu na rade, na finan čnej komisii, 

tam kde budeme môc ť. To sa nedá zabezpe či ť. To je 

uznesenie, ktoré sa ťažko plní pokia ľ nemáme ešte 

materiály. A my ich v tejto chvíli ešte nemáme.  

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja chcem iba upozorni ť, že dnes sme mali 

taký ako prijate ľný po čet bodov zastupite ľstva a všimnite 

si, ko ľko máme teraz hodín. Ak už teraz máme avizované, že  

na budúce máme vä čší po čet a problematickejších, nie som 
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si istý, že ak za čneme v stredu popoludní, či to stihneme. 

Takže z týchto dôvodov navrhujem, aby sa pre istotu  za čali 

už v stredu ráno. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som to porozumel.   

 Pán poslanec Drozd, predseda poslaneckého klubu SM ER-

SD. 

 

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

 Ďakujem. Súhlasíme s tou pol štvrtou.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj za nezávislých. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Nie, ja hovorím teraz na radu týchto mojich kolego v.  

 Viacerí upozor ňujú a ja to vnímam takisto už dlhšie, 

že za číname my o pol deviatej. Nechcem poveda ť, že mestská 

rada si môže dovoli ť za čína o deviatej, ale chcem 

upozorni ť, že naozaj je to špi čka, dopravná špi čka teda.  

 Pre čo nie je možné, aby za čínali aj zastupite ľstvá o 

deviatej?  

 Už nota bene ke ď sú dvojd ňové. Lebo skuto čne o pol 

deviatej sa dopravi ť v meste je o pol hodinu dlhšia jazda 
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pre mnohých z okraja, než na deviatu. Alebo pre m ňa za m ňa 

na siedmu, nech sa pá či. Ale proste mimo špi čky.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odporú čam mestskú hromadnú dopravu; ale to som 

nechcel teraz takto týmto smerom zavies ť diskusiu, lebo by 

som vás vyprovokoval. 

 Ešte pán poslanec Greksa.   

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja by som len chcel upozorni ť na to, že ke ď za čneme o 

štvrtej tak skúsme si teraz aj dohodnú ť aj nejaký dedline. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O pol štvrtej.  

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 O pol štvrtej. Teda, aby sme sa dohodli nejaký 

dedline, kedy skon číme. Ja neviem, o pol jedenástej, o pol 

dvanástej, aby sme vedeli že tu nebudeme do pol tre tej, do 

rána proste. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ja mám návrh, aby sme rokovali, tak ak od pol štvr tej 

do ôsmej alebo deviatej. Proste nejaký normálny čas. 

 A na druhý de ň ráno o deviatej pokra čovali.  

 (Poznámky do 21. hodine.) 

 Takže do deviatej. 

 Takže prosím, náš čas, o ktorom ideme teraz hlasova ť 

je streda 27., bude samozrejme ve čera a nebude to reze ň, 

prosím, lebo ten máme rezervovaný na obed, takže ni ečo 

vymyslíme na vás. Nie, bagetka to tiež nebude, máme  nie čo 

lepšie. 

 

 Takže prosím, ideme hlasova ť o termíne.  

 27. o 15,30 s tým, že budeme rokova ť do 21. hodiny. 

Tam sa naše rokovanie preruší, pokra čujeme na druhý de ň 

ráno o deviatej a s tým, že ten koniec je otvorený,  ale to 

už poznáte. 

 Tento návrh získal zdá sa podporu. 

 Takže dám o ňom hlasova ť ako o prvom. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Bude ma ť legitimitu potom prítomných poslancov, a 

oznámime ho tým ostatným ako hotovú vec. 

 15,30 by sme za čínali 27. "15,30". 

 (Poznámky v pléne.) 

 Nie, nie 15,30. Za čneme 15,30. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných: 

 

 Ján Budaj 

 Ing. Milan Černý 

 Ing. Slavomír Drozd 

 Anna Dyttertová  
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 Ing. Zuzana Dzivjáková 

 Stanislav Fiala 

 Marian Greksa 

 Ing. Ján Hr čka  

 Radovan Jen čík 

 Izabella Jégh 

 Ing. Viera Kimerlingová 

 JUDr. Tomáš Kor ček 

 Ing. Alena Krištofi čová 

 Mgr. Oliver Kríž 

 Mgr. Vladimír Kubovi č  

 Ing. Ladislav Kugler 

 Ing. Peter Len č 

 Michal Muránsky  

 JUDr. Júlia Ondrišová 

 MUDr. Peter Osuský, CSc. 

 Mgr. Peter Pilinský  

 Ing. Anna Reinerová  

 Ing. Milan Šindler 

 Mgr. Sven Šov čík 

 Ing. Jarmila Tvrdá 

 Mgr. Jozef Uhler  

  

 Dvadsa ťpäť za, nikto proti jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Myslím, že to má vä čšinovú podporu. 

 

 Ve ľmi pekne vám ďakujem aj za tento konštruktívny 

termín, ktorý ste stanovili svojim hlasovaním. 

 

 Je to posledná vec, ktorú sme dnes rozhodli.  
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 Ve ľmi pekne vám ďakujem za ú časť. Najmä aktívnu ú časť 

a rozhodnutia, ktoré ste dnes urobili. 

 

 Čaká nás toho naozaj ve ľa, takže si po čkáme na jún, 

kde budeme musie ť zvládnu ť ešte viac vecí.  

 Ďakujem pekne. 

 Do videnia.  

 

 (Ukon čenie o 19,25 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                          Bratislav y 

 

 

 

 

 

             Overovatelia zápisnice: 

 

 

 Ing. Anna Reinerová                  Mgr. Oliver K ríž 

 poslanky ňa Mestského                poslanec Mestského 

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta 

     SR Bratislavy                      SR Bratisla vy 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zápisnicu vyhotovila: 

 

 

                  Ing. Mária Bahnová 

                  komorná stenografka 
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