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týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Pe tržalka 
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ulici, orienta čné číslo 11 v Bratislave, na pozemku 

registra "C" parc. č. 3199, v Bratislave, k. ú. Staré 
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nájomcu Základnú umeleckú školu Eugena Sucho ňa so sídlom v 

Bratislave 
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schválený ako prípad hodného osobitného zrete ľa nájom 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča a k. ú. Vajnory, 

združeniu Združeniu obcí JURAVA so sídlom vo Svätom  Jure 
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Bytový dom Dúbravka s.r.o., so sídlom v Bratislave,  ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa, a návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Dúbr avka, 

parc. č. 3058/47 a parc. č. 3059/3, v bytovom dome Trhová 
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a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

 

BOD 34:                                           s tr. 418 
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m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panska 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 programu rokovania.)  

 

BOD 35:                                           s tr. 419 
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Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondr eja 
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k. ú. Staré Mesto v prospech spolo čnosti IPP Services, 

s.r.o. 
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nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, od spolo čnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

 

BOD 38:                                           s tr. 438 

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, 
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Vraku ňa 
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Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Karlo va Ves, 
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BOD 41:                                           s tr. 443 

Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vysporiadani a 

podielového spoluvlastníctva k nehnute ľnosti v k. ú. Staré 

Mesto (Hviezdoslavovo námestie 11) v prebiehajúcom súdnom 

konaní 

 

BOD 42:                                           s tr. 444 

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej ve ci 

žalobcu: CZB Real, s.r.o., proti žalovanému: hlavné  mesto 

SR Bratislava, o náhradu škody vo výške 315 000,00 Eur, č. 

k. 18 C 41/2003 

 

BOD 43:                                           s tr. 445 

Návrh na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom  SR 

Bratislava a Národnou bankou Slovenska 

 

BOD 44:                                           s tr. 447 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo výške 

20.701,93 Eur 

 

BOD 45:                                           s tr. 448 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo výške 

6.195,62 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou 

 

BOD 46:                                           s tr. 452 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v sume 

163.449,99 Eur s príslušenstvom 

 

BOD 47:                                           s tr. 454     
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Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Hummelova 6, 8, Lovinského 43, Svidníc ka 21, 

Jégeho 5, Žitavská 6, Ra čianska 41, Ra čianska 43, 

Račianska 65, Hany Meli čkovej 7, Jána Stanislava 25, 

Bagarova 24, Nejedlého 45, Landauová 32, Heyrovskéh o 12, 

Ševčenkova 6, Zadunajská cesta 7, Hrobákova 7, Jasovská  

49, Šintavská 26A, vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov 

 

BOD 48:                                           s tr. 455 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 847/2005 zo d ňa 27. 10. 2005, č. 

758/2009 zo d ňa 24. 09. 2009, č. 1210/2010 zo d ňa 04. 11. 

2010 a č. 205/2011 zo d ňa 30. 06. 2011 

 

BOD 49:                                           s tr. 457 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

BOD 50:                                           s tr. 459 

Interpelácie  

 

- MUDr. P. Osuský, CSc.:                          s tr. 459 

  Kovová konštrukcia na hlavnom námestí.  

 

- Mgr. O. Kríž:                                   s tr. 460 

  Množstvo výtlkov na komunikáciách. 

 

- JUDr. I. Nesrovnal:                             s tr. 462 

  Udelenie Ceny primátora - kritéria.  
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- J. Budaj:                                       s tr. 463 

  Pokra čovanie rokovaní vo veci PKO. 

 

- I. Jégh:                                        s tr. 464 

  Oprava výtlkov po uliciach kde chodí MHD. 

 

- S. Fiala:                                       s tr. 467 

  Výpo čet príspevku iných subjektov pre DPMB. 

 

- Ing. I. Kolek:                                  s tr. 468 

  Hospodárenie magistrátu. 

 

- Ing. L. Gašpierik:                              s tr. 471 

  Rekonštrukcia Predstani čného námestia. 

  Kamerový systém. 

 

- G. Feren čáková:                                 str. 476 

  VZN pre schválenie názvov ulíc. 

 

- J. Budaj:                                       s tr. 477 

  Stanovisko KSÚ k Vydrici - ďalšie kroky.  

 

 

BOD 51:                                           s tr. 480 

Rôzne  

 

- Mgr. P. Pilinský:                               s tr. 480 

  Podpora koncep čného návrhu opravy výtlkov.  

 

- Ing. P. Len č:                                   str. 481 

  ZUŠ Podjavoriská 9. 
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  Rekonštrukcia objektu na Radlinského 57. 

 

- MUDr. P. Osuský:                                s tr. 484 

  Podpora návrhu rekonštrukcie Radlinského 57. 

 

- JUDr. T. Kor ček:                                str. 486 

  Žiados ť o verejnú prezentáciu investi čného  

  zámeru výstavby nového futbalového štadióna. 

 

- M. Muránský:                                    s tr. 496 

  Úprava u poslanca J. Havrillu zo SaS na SMER. 

 

- Vystúpenie ob čianky Ing. K. Šimon či čovej.       str. 496 

 

- Informácia primátora o skúšobnej prevádzke      s tr. 499 

  elektri čky vyrobenej pre španielske mesto  

  Alicante. 

 

- Mgr. J. Uhler:                                  s tr. 500 

  Doplnenie informácie o skúšobnej elektri čke. 

 

Návrh uznesení - schválenie                       s tr. 502 

             

 

Ukončenie MsZ:                                    str. 5 07 

  

                            x        x  
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K bodu:  

Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice a 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 poslankyne a poslanci, prosím, keby ste 

zaujali svoje miesta v rokovacej sále, pristúpime k  

otvoreniu nášho dnešného rokovania. 

 Prosím ešte raz všetkých ctených poslancov a 

poslankyne, keby zaujali miesta v rokovacej sále, a by sme 

mohli otvori ť naše dnešné rokovanie.  

 Pán poslanec Kolek, prosím, keby ste sa posadili. 

Výborne.  

 Myslím si, že môžeme otvori ť dnešné rokovanie. 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vie m, 

že máme ešte ve ľa toho, čo by ste si chceli poveda ť, ale 

skúsme sa sústredi ť na naše dnešné zasadnutie.  

 

 

 Vážené dámy a páni, 

 o t v á r a m   týmto rokovanie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam v prvom rade poslancov 

mestského zastupite ľstva, prítomných starostov mestských 

častí a samozrejme aj všetkých ostatných prítomných.   

 Prosím, je tu na m ňa príliš ve ľký hluk. 
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 Pán poslanec Pekár, pekne poprosím, ja rád urobím 

prestávku ak budete potrebova ť, ale  nedá sa asi pracova ť, 

keď budeme všetci nahlas rozpráva ť.  

 

 Chcem vás informova ť, že pod ľa prezen čnej listiny je 

prítomná nadpolovi čná vä čšina poslancov. 

 Prezentovaných v čase, ke ď som dostal aktuálnu 

informáciu bolo 34; predpokladám že nás je tu viac.  

 

 Na celý de ň sa ospravedlnili traja starostovia:  

pán starosta Jambor, pani starostka Hanulíková a pa ni 

starostka Ožvaldová.  

 

 Z poslancov niektorí musia skôr odís ť alebo v 

priebehu rokovania odídu a zase sa vrátia. Čiže inak by 

sme mali by ť v kompletnom zložení. 

 

 

 Ak dovolíte za overovate ľov zápisnice,  ako prvý 

procedurálny bod, chcem navrhnú ť  

 pána poslanca Ing. Milana Černého a 

 pani poslanky ňu Ing. Katarínu Augustini č.  

 Ak sú nejaké iné návrhy, nech sa pá či. 

 Nie sú.  

 

 Dovo ľte, aby som dal hlasova ť o overovate ľoch dnešnej 

zápisnice.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 
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 Tridsa ťšes ť hlasovalo za, nikto nebol proti, jeden sa 

zdržal hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme schválili overovate ľov.  

 

 

 Teraz prejdeme k zloženiu návrhovej komisie . 

 Do návrhovej komisie navrhujem nasledovných poslan cov 

a poslankyne:  

 pána poslanca Len ča, pána poslanca Fialu, pána 

poslanca Kríža, pána poslanca Panáka a pána poslanc a 

Gašpierika.  

 

 Prosím, ak sú nejaké iné návrhy na zloženie návrho vej 

komisie, predneste ich teraz.  

 Ak nie sú, dávam hlasova ť o zložení návrhovej 

komisie. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme schválili aj zloženie návrhove j 

komisie.  

 

 Potom požiadam návrhovú komisiu, aby sa odobrala n a 

svoje miesto. Predtým ale zostane ešte na svojich 

miestach, pretože nultým bodom nášho programu je zl oženie 

sľubu náhradníka. 
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NULTÝ BOD: 

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Petra Hochschorner a na 

uprázdnený mandát poslanca 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  

 Chcem vás informova ť, že 18. apríla 2012 podal pán 

doc. PhDr. Dušan Čaplovi č, DrSc., poslanec mestského 

zastupite ľstva podanie, v ktorom sa vzdal mandátu poslanca 

mestského zastupite ľstva z dôvodu jeho nástupu do funkcie  

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenske j 

republiky.  

 

 Tým sa uprázdnil mandát poslanca mestského 

zastupite ľstva a je potrebné pod ľa § 51 zákona Slovenskej 

národnej rady číslo 346/1990 Zb. o vo ľbách do orgánov 

samosprávy obcí, aby sme do 15 dní vyhlásili nastúp enie 

náhradníka, čo je možné splni ť práve dnešný de ň, pretože 

sme v lehote. 

 

 Prvým náhradníkov na uprázdnený mandát poslanca za  

volebný obvod číslo 16 mestská časť Bratislava - Petržalka 

je pán Peter Hochschorner.  

 

 Ke ďže sme tú situáciu riešili len na poslednú chví ľu, 

dali sme vám dnes na stoly materiál, ktorý sa tohto  týka a 

ktorý súvisí s rokovaním príslušnej komisie o overe ní 
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všetkých náležitostí, ktoré sú potrebné na nástup 

náhradníka.  

 

 Ak nie sú, prosím, žiadne výhrady vo či tomu, aby sme 

takýmto spôsobom postupovali; má pán poslanec Nesro vnal 

faktickú poznámku, takže mu dávam priestor. Nech sa  pá či. 

Neviem, myslím, že by vás malo by ť po čuť. 

 Nech sa pá či, prosím.  

 Pána poslanca nepo čujeme, prosím, máme nejaký problém 

technicky?  

 

 

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

 Ja, samozrejme, nemám výhradu vo či pánovi 

Hochschornerovi, len sa chcem tak všeobecne opýta ť, že pán 

Čaplovi č ako mestský poslanec sa stal ministrom a uznal 

evidentne že na výkon tejto funkcie nebude ma ť čas. Urobil 

to správne gesto a uvo ľnil miesto poslancovi, ktorý 

zastupuje ľudí, ktorý čas pre týchto ľudí ma ť bude.  

 

 Pán Čaplovi č ale nie je jediný mestský poslanec, 

ktorý sa stal ministrom. Ministrom sa stal aj koleg a 

Kali ňák. Pán Kali ňák, s prepá čením, ale patrí medzi 

najvä čších absentérov spomedzi mestských poslancov. 

Nezúčast ňuje sa práce žiadnej komisie a zo zastupite ľstva 

odchádza na čas. Napriek tomu zrejme považuje svoje 

schopnosti za také, že bude zvláda ť aj funkciu ministra, 

aj mestského poslanca asi lepšie ako doteraz. 

 

 Tak sa chcem opýta ť, aký je teda postoj strany SMER, 

kde sa hovorí o novej politickej kultúre?  
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 Ako si to predstavujú kolegovia zo SMERu, či toto je 

ten správny postoj, signál verejnosti, Bratislav čanom na 

spôsob ich zastupovania?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Už sme otvorili takú mini rozpravu, ale asi je 

potrebná. 

 Má slovo pán poslanec He čko; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja teda by som si 

nerád hodnotil, či pán Kali ňák má alebo nemá na to čas, 

schopností a iné záležitosti. M ňa skôr to zaujalo trošku z 

pohľadu zákona, kde v Ústave Slovenskej republiky v článku 

109 sa píše, že výkon funkcie člena vlády je nezlú čite ľný 

s výkonom poslaneckého mandátu.  

 Ale nikde som nenašiel čo to je poslanecký mandát? 

 

 Či to je aj poslanecký mandát poslanca mestského 

zastupite ľstva v Bratislave, poprípade nejakých obcí, at ď.  

 

 Takže rád by som upozornil na to, že v prípade že ak 

je toto v rozpore so zákonom, tak všetky vlastne 

hlasovania, ktoré, na ktorých bude pán Kali ňák prítomný, 

či sa bude len prezentova ť a nehlasova ť, tak môžu by ť 

neskôr napadnuté a vyhlásené za neplatné. 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. 

 K tomuto sa vieme vyjadri ť.  

 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Kali ňákovi; nech sa 

páči, pán poslanec. 

 

 

JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. O tom ako pracujete, pán poslanec 

Nesrovnal, vaša strana, v Bratislave ste dostali pr ed 

mesiacom vysved čenie. Nie je to o tom, ko ľkokrát stla číte 

gombík, ale čo v skuto čnosti urobíte. Preto som rád, že 

nechcete sa správa ť nedemokraticky, a že necháte 

samozrejme na vôli každého slobodného človeka, aby sa 

rozhodol pod ľa toho ako to uzná za vhodné.  

 

 Ja mám svoju zodpovednos ť pred voli čmi a pravidelne s 

tou zodpovednos ťou pred nimi zodpovedám. Môžte si pozrie ť, 

koľko hlasov sme, alebo ja možno získal aj v Bratislav e 

počas posledných volieb. A môžete sa pozrie ť, ko ľko ste 

získali vy.   

 

 Čiže je to predovšetkým o tom, akým spôsobom sa s 

voli čmi stretávame, rozprávame a pracujeme, a máme nejak é 

výsledky.  

 

 Takisto by som vás rád upozornil, že nie som 

ministrom, som podpredsedom vlády.  
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 A posledná vec: 

 Ústava je naozaj nejednozna čná v tejto situácii. 

Preto by som bol rád, aby sme navždy, a aby som aj cestou 

toho čo teraz práve robím, to znamená požiadal som o 

výklad Ústavy tak mandátový imunitný výbor parlamen tu, ako 

aj Ústavný súd. 

 

 Vo výkone mestského poslanca mi to nebráni, pretož e 

samotná úprava zákona o fungovaní poslanca mestskéh o  

zastupite ľstva nevidí dôvod, že je tam stred záujmu s 

ministrom, nakoniec vy bezpochyby sa na základe toh to 

svojho vyjadrenia chcete vzda ť pozície vicežupana, ke ď 

chcete by ť teda taký seriózny. Ale predovšetkým je to 

problém ústavný.  

 

 Ústava však spomína poslanecký mandát aj v inej časti 

nielen v článku 109 kde hovorí, že mandát nezaniká ale len 

spo číva, čo je vlastne vlastnos ť len mandátu parlamentu, a 

teda Národnej rady Slovenskej republiky. A teda Úst ava 

sama v prípade poslaneckého mandátu spomína len man dát 

poslanca Národnej rady. O žiadnom inom mandáte sa t am vo 

svojej časti nevyjadruje. Práve preto je to komplikované 

právne posúdenie tejto veci. 

 

 Ale ja budem rád, ak aj v tomto prípade práve bude  

umožnené, aby to tak bolo posúdené. Ak príslušné or gány 

posúdia, že nie je možné, aby to existovalo, budem 

rešpektova ť takéto rozhodnutie. V každom prípade napriek 

tomu mám 30 dní na zosúladenie všetkých vecí, čo tiež 

hovorí zákon.  
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 A ako iste viete, podpredsedom vlády Slovenskej 

republiky som sa stal 4. apríla, čiže ešte mám stále 

nieko ľko dní na to, aby sme to zosúladili. Ďakujem za 

pochopenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za toto vystúpenie. 

 Myslím, že tá diskusia bola potrebná, aby sme vede li, 

kde sa nachádzame z h ľadiska prípadného konfliktu záujmov.    

 Ešte pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som možno ke ď mám ešte, ak 

som správne pochopil, pán Kali ňák, tak ešte nie je to 

úplne jasné, že kde je vlastne pravda, že čaká sa na 

odpove ď Ústavného súdu, že? Neviem kedy to príde.  

 

Ale možno dovtedy by bolo lepšie, teraz to nie je n i č 

osobné, ale naozaj, keby ste radšej tu nefigurovali  

chví ľu.  

 

 Pretože naozaj sa môže sta ť, ke ď nedajbože sa Ústavný 

súd rozhodne iná č ako si to prajete vy, tak naozaj môžeme 

potom napadnú ť všetky naše hlasovania, ktoré sme tu 

prebehli a budú prebieha ť, čo by bolo nepríjemné, keby sme 

museli všetko zopakova ť nanovo. Či už dnešné, alebo neviem 

dokedy to bude trva ť to rozhodnutie Ústavného súdu.  
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 Nie je to ni č osobné, naozaj.  

 Je to o tom, že som dos ť lenivý na to, aby som 

opakoval vlastné rozhodnutia a nieko ľkokrát. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte raz pán poslanec Kali ňák. 

 

 

JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Tak ako to bolo v slávnej knihe, nie je to osobné,  je 

to obchodné. Môžem, samozrejme sa prispôsobi ť aj tejto 

prosbe. A rovnako tak musím ale poveda ť, že zákon 

predpokladá 30-d ňovú lehotu, v ktorej je vlastne také 

prechodné obdobie v tomto prípade. Takže zariadim s a, aj v 

súvislosti s tým čo ste hovorili, pán poslanec, budem nad 

tým v tejto chvíli intenzívne uvažova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Tým sme uzatvorili diskusiu. Uzatvorili sme diskus iu 

na tému prípadného ďalšieho vzdania sa mandátu poslanca a 

nástupu náhradníka.  

 

 V tejto chvíli sa, prosím, vrá ťme ku nástupu 

náhradníka na mandát, ktorý je zjavne uprázdnený.  
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 Je to mandát poslanca mestského zastupite ľstva, pána 

Dušana Čaplovi ča, ktorého sa vzdal.  

 

 A pristúpime ku slávnostnému zloženiu s ľubu nového 

poslanca mestského zastupite ľstva pána Petra 

Hochschornera, aby sa mohol uja ť svojho poslaneckého 

mandátu.  

 

 Čiže bude nasledova ť formálna procedúra, ktorú 

poznáte. Ja chcem požiada ť pani poslanky ňu Martu Černú, 

aby pristúpila k mikrofónu a pre čítala s ľub poslanca. 

 

 Vás všetkých ostatných žiadam, aby ste vstali a 

vypo čuli si s ľub poslanca, ktorý potom pán poslanec, pán 

Peter Hochschorner zloží.  

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 S ĽUB POSLANCA:   

 S ľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plni ť svoje povinnosti, ochra ňova ť záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, dodržiava ť Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a osta tné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svo jej 

funkcie poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplat ňova ť pod ľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

 

Peter  H o c h s c h o r n e r, poslanec MsZ:  

 S ľubujem.  
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 (Podpísanie s ľubu.) 

 (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem.  

 Prosím, môžte sa posadi ť. 

 

 Chcem teraz poprosi ť dvoch členov návrhovej komisie, 

aby sa presunuli do návrhovej komisie, pretože tera z 

prichádza v tejto časti práca pre vás ako návrhovú 

komisiu, pretože musíme prija ť uznesenie, ktoré sa týka 

nástupu náhradníka. A ur čitým spôsobom aj upravi ť náš 

zasadací poriadok, aby sme vytvorili priestor pre n ášho 

nového kolegu, pána poslanca Petra Hochschornera.  

 

 Takže prosím, keby návrhová komisia pripravila a 

predniesla návrh uznesenia, ktorým uzatvoríme tento  bod 

programu. 

 Takže prosím, návrhová komisia má slovo, aby sme 

uzatvorili bod, ktorý sa týka nastúpenia náhradníka .  

 Pán predseda, nech sa pá či.  

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter   L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Budeme hlasova ť o 

návrhu uznesenia tak, ako je navrhnuté v materiáli,  ktorý 

dostali poslanci na stoly. Nebudeme to číta ť celé, je to v 

tom znení ako je to v materiáli. 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 Šov čík má faktickú poznámku k tomu. 

 

 

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

 Pán primátor, pokia ľ máte takú vedomos ť, chcel by som 

vás poprosi ť, aby ste informovali mestské zastupite ľstvo, 

v akom poslaneckom klube bude zaradený pán novozvol ený 

poslanec? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec zatia ľ nebude zaradený v žiadnom 

poslaneckom klube, pretože kandidoval, pokia ľ viem dobre , 

za Zmenu zdola. Zaradil sa medzi nezaradených posla ncov, 

takto to nazvime. Či vznikne nový poslanecký klub, pretože 

viete že sme nezmenili rokovací poriadok a že stále  je 

potrebných 5 poslancov na vznik nového klubu, alebo  

nevznikne; zatia ľ novú informáciu v tomto smere nemám. 

 

 Čiže neviem že by zatia ľ vznikol nový poslanecký klub 

k tým klubom, ktoré už v našom zastupite ľstve existujú. 

Takže pán poslanec zatia ľ bude pracova ť ako nezaradený čo 

sa týka klubovej príslušnosti. 

 

 Prosím, pán predseda návrhovej komisie uviedol náv rh 

uznesenia, ktorý súvisí s tým, že sme zobrali, aleb o 
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zoberieme na vedomie nastúpenie náhradníka a schvál ime 

zmenu zasadacieho poriadku. 

 

 Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali o tomt o 

uznesení.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťjeden hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 Ak dovolíte, kým prejdeme ku schváleniu programu, rad 

by som splnil ešte dve milé povinnosti a zagratulov al 

poslancom mestského zastupite ľstva, ktorí sa v týchto 

dňoch dožili životného jubilea.  

 

 Je to naša vážená kolegy ňa, pani poslanky ňa Anna 

Dyttertová, ktorej chcem zažela ť k významnému životnému 

jubileu.  

 

 A potom je to starosta a poslanec mestského 

zastupite ľstva, ktorý má zatia ľ iba okrúhle narodeniny, 

takto to poviem, alebo okrúhle životné jubileum. Na  to aby 

to bolo vážne životné jubileum ešte musí prejs ť nejaký 

čas. Čiže pán poslanec Peter Pilinský sa tiež dožil 

okrúhleho jubileá.  

 

 Obidvom by som rád zaželal ve ľa, ve ľa síl a energie 

pre prácu v našom zastupite ľstve, a všetko najlepšie v 

osobnom a rodinnom živote.  
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 Dovo ľte, aby som vám odovzdal kyticu. 

 A prosím prítomných aby vstali a potleskom 

zablahoželali svojim kolegom. 

 (Potlesk.) 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

 Vážené poslankyne a poslanci, zoberte si teraz 

pozvánku, ktorú ste dostali s návrhom programu dneš ného 

rokovania:  

  

 Otvorenie 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3.  2012 

 2. Vzdanie sa JUDr. Tomáša Kor čeka, poslanca Mestského  

    zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva 

    v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestsk ého za- 

    stupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 3. Návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru prim átorov 

 4. Rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného me sta SR 

    Bratislavy - Príspevok k rozvoju bratislavskej inte- 

    grovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti Bratis- 

    lavského samosprávneho kraja 

 5. Návrh na realizáciu projektu "Dobudovanie tarif ného  

    zabezpe čenia na území hlavného mesta SR Bratislavy" 

 6. Projekt "Elektronizácia služieb bratislavskej s amo- 

    správy" 

 7. Projektové zámery digitalizácie kultúrneho dedi čstva v 
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    podmienkach Bratislavy 

 8. Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združe- 

    nia miest a obcí Slovenska 

 9. Informácia o požiadavkách bánk v súvislosti s p lnením 

    podmienok úverových zmlúv 

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

    tislava (NS MHD) a v jej regióne  

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

11. Návrh na usporiadanie práv a povinností hlavnéh o mesta  

    SR Bratislavy so spolo čnos ťou METRO Bratislava, a.s.,  

    v súvislosti s výstavbou Nosného systému MHD Br atisla- 

    va, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

12. Správa o cestovnom ruchu za rok 2011 

13. Návrh Dohody o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bra- 

    tislavou a štatutárnym mestom Brnom 

14. Plnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného  

    mesta SR Bratislavy č. 171/2011 Územný plán hlavného  

    mesta Slovenskej republiky Bratislavy - príprav né prá- 

    ce 

15. Návrh na poskytnutie dotácie Izraelskej obchodn ej ko- 

    more na Slovensku na projekt Stratené mesto 

16. Informácia o stave Mestských kúpe ľov Grössling 

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

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

18. Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom va lnom 

    zhromaždení obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o., d ňa 24. 

    apríla 2012 

19. Informácia o plnení opatrení na odstránenie ned ostat- 

    kov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolné ú radu  

    Slovenskej republiky v roku 2009 
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20. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest- 

    ského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 372/2011 zo d ňa 24. 

    11. 2011 

22. Právna analýza možnosti realizácie zámeru výsta vby v  

    lokalite Krá ľova hora pred predložením návrhu na výme– 

    nu pozemkov 

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

    návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete- 

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

    Petržalka a k. ú. Trnávka, spolo čnosti Krá ľova hora,  

    s.r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na schv álenie 

    nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, od sp olo č- 

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

    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

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

    Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehn ute ľ- 

    nosti na Panskej 35 vo vlastníctve spolo čnosti  

    SPECTRUM SK, a.s., za nehnute ľnos ť na Sedlárskej ul. 2 

    vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, ako prípad u hod- 

    ného osobitného zrete ľa 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I.  posch. 

    objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

    pre ob čianske združenie Allegra, so sídlom v Bratisla- 

    ve 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

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

    Mišíkova, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
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27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o nebyt ové  

    priestory, nachádzajúce sa na prízemí objektu n a Pa- 

    nenskej ulici, orienta čné číslo 11 v Bratislave, na  

    pozemku registra "C" parc. č. 3199, v Bratislave, k.  

    ú. Staré Mesto, pre nájomcu Základnú umeleckú š kolu  

    Miloša Ruppeldta, so sídlom v Bratislave  

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o miest nos ť vo 

    výmere 45,14 m2, nachádzajúcu sa v suteréne sta vby na  

    Batkovej ulici, orienta čné číslo 2 v Bratislave, po- 

    stavenej na pozemku parc. č. 2886, súp. č. 1188, pre  

    nájomcu Základnú umeleckú školu Eugena Sucho ňa so síd- 

    lom v Bratislave 

 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Nivy, parc. č. 21890/1, spolo čnosti ŠAM - STAV, spol. 

    s r.o., so sídlom v Bratislave 

30. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    Mesto, spolo čnosti Železnice Slovenskej republiky,  

    Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" so sídlom v Bratis- 

    lave 

31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo d ňa 29. 9. 

    2011 a uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného  

    mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo d ňa 1. 3. 2012,    

    ktorým bol schválený ako prípad hodného osobitn ého 

    zrete ľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča a k. 

    ú. Vajnory, združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom 
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    vo Svätom Jure 

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

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

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

    s.r.o., so sídlom v Bratislave, návrh na nájom časti  

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

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

    Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zret eľa, a 

    návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemkoch 

    v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/47 a parc. č. 3059/3,  

    v bytovom dome Trhová 54, pre vlastníkov bytov a neby- 

    tových priestorov 

33. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ra ča, Mrá- 

    zová ulica, parc. č. 4963/193, formou obchodnej verej- 

    nej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

    sú ťaže 

34. 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 ob- 

    chodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok ob- 

    chodnej verejnej sú ťaže 

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

    že na nájom nebytových priestorov na Zimnom šta dióne  

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

    Bratislava - Nové Mesto 

36. Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene k pozem- 

    kom v k. ú. Staré Mesto v prospech spolo čnosti IPP 

    Services, s.r.o. 

37. Návrh na kúpu spoluvlastníckych podielov na poz emkoch 

    v Bratislave, k. ú. Nivy, prislúchajúcich k byt om a  
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    nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného me sta SR 

    Bratislavy, od spolo čnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so  

   sídlom v Bratislave 

38. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. V raku ňa, 

    parc. č. 3898/3, do správy mestskej časti Bratislava - 

    Vraku ňa 

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

    žalka, do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka 

40. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. K arlova 

    Ves, parc. č. 1669/11, do správy mestskej časti Bra- 

    tislava - Karlova Ves 

41. Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vysporia dania 

    podielového spoluvlastníctva k nehnute ľnosti v k. ú.  

    Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie 11) v preb ieha- 

    júcom súdnom konaní 

42. Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právne j veci 

    žalobcu: CZB Real, s.r.o., proti žalovanému: hl avné  

    mesto SR Bratislava, o náhradu škody vo výške 

    315.000,00 Eur, č.k. 18 C 41/2003 

43. Návrh na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov  v Bra- 

    tislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mesto m SR 

    Bratislava a Národnou bankou Slovenska 

44. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo  

    výške 20.701,93 Eur 

45. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo  

    výške 6.195,62 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou 

46. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v  

    sume 163.449,99 Eur s príslušenstvom    

47. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v 

    obytnom dome Hummelova 6, 8, Lovinského 43, Svi dnícka 

    21, Jégeho 5, Žitavská 6, Ra čianska 41, Ra čianska 43, 
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    Ra čianska 65. Hany Meli čkovej 7, Ján Stanislava 25,  

    Bagarova 24. Nejedlého 45, Laudaova 32, Heyrovs kého  

    12, Šev čenkova 6, Zadunajská cesta 7, Hrobákova 7, Ja- 

    sovská 49, Šintavská 26A, vlastníkom bytov a ne byto- 

    vých priestorov 

48. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva 

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 847/ 

    2005 zo d ňa 27. 10. 2005, č. 768/2009 zo d ňa 24. 9.  

    2009, č. 1210/2010 zo d ňa 04. 11. 2010 a č. 205/2011 

    zo d ňa 30. 06. 2011 

49. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

50. Interpelácie 

51. Rôzne. 

 

 

 Program by som chcel v niektorých bodoch upravi ť 

nasledovne: 

 

 Vypúš ťam z nášho rokovania bod číslo 8.  

 To je "Návrh na vstup hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy do Združenia miest a obcí Slov enska". 

 

 Poslanci alebo predsedovia poslaneckých klubov na 

včerajšom rokovaní avizovali, že zatia ľ nie sú pripravení 

o tomto materiáli rokova ť s kladným výsledkom, že si to 

vyžaduje ďalšiu diskusiu.  

 Ja to akceptujem, budeme o tom hovori ť znovu. 

 

 Takže dnes bod číslo 8 rokova ť nebudeme. 
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 Bod číslo 9  je takisto stiahnutý z programu , pretože 

sme v čera dostali novú informáciu ktorú chcem, aby 

prerokovala finan čná komisia, aby sa znovu k tomu 

materiálu vyjadrila.  

 Je to bod číslo 9: Informácia o požiadavkách bánk v 

súvislosti s plnením podmienok úverových zmlúv.  

 Je potrebné o tom znovu diskutova ť vo finan čnej 

komisii, preto o bode 9 rokova ť nebudeme. 

 

 

 Potom je tu bod číslo 17 : Návrh na riešenie domu na 

Rezedovej č. 3.  

 Mali sme v čera tiež dlhšiu diskusiu na túto tému, kde 

sme h ľadali možný výsledok toho rokovania.  

 

 Poslanci avizovali, že by tiež chceli o tom ešte r az 

hovori ť v komisiách, pretože predniesol som iný poh ľad na 

tú tému ako obsahuje samotný materiál.  

 

 Povedali sme si, že to nebudeme rieši ť na kolene a 

upravova ť materiál na zasadnutí, že si to pripravíme a 

prednesieme to na májové zastupite ľstvo.    

 

 

 Potom je to bod číslo 34 , ktorý chcem stiahnu ť tiež 

na základe požiadaviek poslancov a vráti ť ho na diskusiu 

do finan čnej komisie, kde síce bol prijatý, ale v čera sa 

objavili nejaké nové skuto čnosti, ktoré si treba 

vysvetli ť. A materiál sa vráti na rokovanie na 

zastupite ľstvo v máji.  
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 To znamená, budeme o ňom rokova ť, ale možno v 

upravenej alebo alternatívnej podobe, tak ako to 

požadovali poslanci.  

 To ľko úpravy z mojej strany. 

 

 

 Chcem vás ešte informova ť, že o bodoch 3, 10, 19 a 36  

budeme musie ť hlasova ť pri zara ďovaní programu samostatne, 

pretože tie body nemajú stanoviská komisií mestskéh o 

zastupite ľstva. Niektoré z časových dôvodov, niektoré z 

vecných dôvodov, že nebola k tomu vecne príslušná k omisia.  

 

 Takže budeme hlasova ť o tom o tom, či tie body 

zaradíme, budeme o nich hlasova ť osobitne.   

 

 

 Pýtam sa teraz vás, a vidím, že sú tu prihlášky do  

diskusie na úpravu programu.  

 Ako prvý pán poslanec Pilinský; potom neskôr, dobr e.   

 

 Takže prvá námestní čka Kimerlingová.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Dovo ľujem si da ť návrh na stiahnutie bodu číslo 23, 

pretože je to zjavne nevýhodné pre mesto a je to 

nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. 
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 Bod číslo 24 tiež navrhujem na stiahnutie, pretože 

tam je zámena Panskej za Sedlársku.  

 Čo sa týka Panskej, tam viaznu ťarchy, ktoré celé 

roky už sú navrhnuté na vymazanie. S ľubuje spolo čnos ť 

SPECTRUM, doteraz to neurobila. A mám vážne pochybn ostí, 

že to neurobí, lebo tam aj v materiáli máme napísan é, že 

nevieme akého charakteru je tá ťarcha.  

 

 Sedlárska; táto zámena, v tomto prípadu porušujeme  

zákon 182 z roku 93. A neodporú čam, aby sme robili zámenu, 

kde sú takéto chyby.  

 Celý materiál okrem toho ešte obsahuje niektoré 

faktické chyby, ktoré teda musíme si najprv vyjasni ť.  

 

 A potom ešte pokladám bod číslo 24 aj za prípad 

nehodný osobitného zrete ľa, pretože spolo čnos ť SPECTRUM na 

Sedlárskej s nami vedie súdne spory a celé roky nám  

bránili užíva ť túto nehnute ľnos ť. Pretože ešte aj v 

materiáli máte napísané, že na poschodí majú zložen ý 

historický nábytok, svoj vlastný.  

  

 Čiže naše priestory užívajú ako skladisko a neplatia  

nám; ešte sa s nami súdia. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Asi to nemôže by ť návrh na stiahnutie, ale návrh na 

vyradenie z programu. Teraz hovorím len proceduráln e, lebo 
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stiahnutie môžte navrhnú ť, ale ak chcete dosiahnu ť ten 

výsledok tak budú o tom hlasova ť a rozhodova ť poslanci. 

 

 Je škoda, že ste tie argumenty, ktoré ste teraz 

povedali, nepovedali na mestskej rade, ale to je va še 

rozhodnutie. 

 Pán starosta Bajan má faktickú poznámku. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne. Už v súvislosti s tým bodom, ktorého 

sa dotkla pani námestní čka, by som sa opýtal, či nie je 

možné rozmnoži ť pre poslancov stanovisko mestskej časti, 

ktoré o tom rokovalo.  

 

 Neviem, pre čo tu nie je v materiáli stanovisko 

starostu v tejto chvíli, v zmysle štatútu nie je za ujímavé 

ak o tom rokovalo zastupite ľstvo.  

 Čiže ak sa dôjde do nejakého času, kedy sa bude o tom 

rokova ť, my sme to poslali, či by sa to nemohlo doru či ť 

poslancom? Všetko zatia ľ.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 To vieme zabezpe či ť, pán starosta.   

 

 Pán poslanec Havrilla, k programu. 
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Jozef  H a v r i l l a, poslanec MsZ: 

 K programu; ja som chcel oficiálne naplni ť literu 

rokovacieho poriadku a oficiálne požiada ť o vystúpenie z 

poslaneckého klubu strany SaS a OKS, ale neviem, či to sa 

hodí priamo do tohto bodu, lebo už budem hlasova ť. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Nech sa pá či. Už sme v takom procedurálnom režime, že 

môžte teda prednies ť ten svoj diskusný príspevok.  

 

 

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

 Takže oficiálne oznamujem, že kon čím v poslaneckom 

klube strany SaS a OKS, teda poslaneckého klubu. 

 A rád by som pokra čoval v poslaneckom klube strany 

SMER-SD, ak si to zoberú za svoje.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 To bola informácia pre vás ostatných. 

 Pán poslanec Šov čík, k programu. Nech sa pá či. 

 

 

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

 No, ja sa chcem opýta ť pani námestní čky, že o to 

hlasovanie, o tom návrhu na stiahnutie tých bodov, či chce 
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dať hlasova ť en bloc alebo jednotlivo o bodoch? To je 

otázka.  

 

 A zárove ň by som ju chcel upozorni ť, že všetky tie 

argumenty, ktoré povedala proti bodu 24, práve tent o návrh 

uznesenia ich rieši, ich vyriešenie. 

 

 A zárove ň chcem upozorni ť mestské zastupite ľstvo, že 

od 1. marca je ú činná novelizácia zákona 182 o prevode 

vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ktorá um ožňuje 

kúpnu cenu za odkúpenie podielu pripo číta ť k zostatkovej 

cene pri prevode vlastníctva bytov.  

 

 To je ve ľmi ve ľký revolu čný po čin, pretože to bude 

rieši ť mnohé tie otázky o ktorých ja vždy za mestskú časť 

Staré Mesto stále hovorím, pretože u nás je to ve ľká téma, 

dobre viete.  

 

 A vždy ten argument, pre čo nemôžme kupova ť podiely v 

domoch bolo to, že potom následne by sme ich museli  

predáva ť za cenu, ktorá by spôsobila, že by mesto bolo na 

tomto prevode stratové. A táto novelizácia zákona, účinná 

od 1. marca práve umož ňuje, aby mesto napriek tomu že 

odkúpi nejaký podiel v dome, nebolo pri prevode 

vlastníctva bytov stratové. 

 Takže na toto chcem pánov poslancov upozorni ť. 

 

 Pokia ľ pani námestní čka nedá návrh na osobité 

hlasovanie, tak ja dávam návrh, aby sa o týchto 

jednotlivých bodoch na stiahnutie, hlasovalo jednot livo. 
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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, faktickou na vaše vystúpenie chce 

reagova ť pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Samozrejme, že súhlasím s tým, aby sa o každom bod e 

hlasovalo jednotlivo. A tie ostatné argumenty, to s i 

môžeme prebra ť na komisii alebo možno ak to nebude 

stiahnuté tak potom pri prerokovávaní toho bodu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len ve ľmi stru čne. Poznám tento 

problém z minulosti, nie je to tak ako hovorí pán Š ovčík.  

 A ešte by som rada mala jasné vyjadrenie starostky  

Starého Mesta Rosovej k tejto problematike, pretože  nikde 

nie je uvedené. 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 Pilinský, faktická na pána Šov číka. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Ja sa chcem spýta ť čiasto čne na rovnakú 

otázku, teda na pána Šov číka, aj teda ako zástupcu Starého 

Mesta: Takže chceme, teda resp. Staré Mesto chce, a by 

tento bod bol dneska prerokovaný?   

 Alebo chce, aby bol stiahnutý? Pod ľa toho sa 

zariadime. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Greksa, faktická. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:   

 Ja len poznámka k pani Kimerlingovej, že preberiem e 

to na komisii. Na tej komisii sa to preberalo a bol i ste 

tam aj vy. A komisia finan čná aspo ň 4 : 1 hlasovala za to. 

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, nechcete reagova ť na faktické na 

vašu adresu, lebo ste sa vypli ale ja vám dávam pri estor, 
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lebo ste boli prihlásený faktickou na faktické na v ašu 

adresu. Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 No, ja som celkom nedobre porozumel pani poslanky ňu 

Dyttertovú, že či som nemal pravdu v tom, že bola prijatá 

novelizácia toho zákona; ako to som neporozumel. Le bo toto 

bol môj argument, že proste ten zákon je ú činný od 1. 

marca, to sa dá verifikova ť.  

 

 A čo sa týka toho prerokovania, samozrejme, že Staré 

Mesto chce, aby sa tento materiál prerokoval.  

 Ja, ak sa bude o ňom rokova ť, ja svoje argumenty 

poviem v diskusii, a potom poslanci hlasovaním rozh odnú. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážená pani poslanky ňa, vy už nemôžte reagova ť, 

pretože pán poslanec uzavrel kolo faktických poznám ok na 

svoje vystúpenie. 

 Slovo má pán poslanec Kali ňák k programu nášho 

rokovania. 

 

 

JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja len v zmysle rokovacieho poriadku 

som chcel vyslovi ť súhlas so vstupom pána poslanca 

Havrillu do nášho klubu a ho srde čne vítame, čo je dobrá 

inšpirácia pre všetkých ostatných. Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Bolo to privítanie pána poslanca Havrillu v klube 

SMERu-SD, a inšpirácia pre ďalších poslancov. 

 Pán poslanec Šov čík, vy ste už povedali to čo ste 

poveda ť chceli. 

 

 

 Vážené kolegyne a kolegovia, máme teda návrhy na 

úpravu programu, ktoré tu zazneli.  

 

 Ešte prosím vás, musím vás informova ť o tom, že ak 

budeme rokova ť o bode číslo 23, máme pripravený materiál, 

ktorý sa týka zrušenia uznesenia mestského zastupit eľstva 

číslo 833 z roku 2009 zo d ňa 17. 12. 2009, kedy mestské 

zastupite ľstvo schválilo nejaké zámenné zmluvy vo vz ťahu k 

pozemkom, o ktorých sa rokuje v bode číslo 23. 

 

 Predtým, než budeme rokova ť o inom postupe pri zámene 

týchto pozemkov, resp. nájme, budeme musie ť to uznesenie 

zruši ť.  

 

 Čiže technicky navrhujem, že ak zostane bod 23 v 

našom programe, tak za bod 22 vložíme bod 22A, ktor ým 

prerokujeme to uznesenie, ktorým technicky ako keby  

uvo ľníme pozemky, ktoré sú natrvalo riešené zámenou.  

 Hoci sa to nezvykne tak robi ť, vtedy to tak poslanci 

v roku 2009 prijali.  
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 Čiže to len doplnenie programu, na ktoré ma 

upozornila pani JUDr. Viš ňovská.  

 

 Prosím, ideme hlasova ť o veciach, o ktorých musíme 

hlasova ť.  

 Za čneme návrhmi pani prvej námestní čky.  

 

 

 Pani prvá námestní čka navrhuje, aby sme vypustili z 

nášho rokovania bod číslo 23. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o vypustení bodu  

číslo 23. 

 To znamená, kto bude hlasova ť za, súhlasí s tým, aby 

sme o tomto bode nerokovali. 

 Kto bude hlasova ť proti, chce aby sa o bode rokovalo 

na dnešnom zastupite ľstve.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 23, o 

návrhu na jeho vypustenie.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov.  

 Pätnás ť hlasovalo za, dvaja proti, dvadsa ťtri sa 

zdržalo, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme nevypustili bod číslo 23.   

 

 

 Dávam hlasova ť o vypustení bodu číslo 24.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pani 

námestní čky na vypustenie bodu 24. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov.  
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 Devä ť za, piati boli proti, dvadsa ťsedem sa 

hlasovania zdržalo.  

 Konštatujem, že sme ani tento bod nevypustili. 

 

 

 Prosím, teraz budú nasledova ť tie osobitné hlasovania 

o zaradení bodu programu. 

 

 Je to návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru 

primátorov - bod č. 3 .  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte kto súhlasí, aby  

sme rokovali o tomto bode.  

 Čiže tu je to hlasovanie pozitívne kto súhlasí, aby 

sme o tomto bode dnes rokovali.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov.  

 Tridsa ťosem hlasovalo za, jeden bol proti, jeden sa 

zdržal, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili zaradenie tohto bodu .   

 

 

 Ďalej dávam osobitne hlasova ť o bode číslo 10:  

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave a v jej regióne. 

 Prosím, kto súhlasí s tým, aby sme rokovali dnes o  

tomto bode, vyjadrí svoj názor hlasovaním. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto bode.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Štyridsa ťjeden za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili zaradenie bodu 10.  

 

 

 Ďalej je to bod  číslo 19 : Informácia o plnení 

opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontr olou 

Najvyššieho kontrolného úradu. 

 

 Tiež treba osobitne hlasova ť, lebo sme neboli s tým v 

komisii.  

 Nabudúce prosím predloži ť do komisie finan čnej. To je 

vec, ktorú by komisia mohla a mala prerokova ť a nebudeme 

mať tento problém. 

 Čiže prosím, hlasujeme o bode 19. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, štyria sa zdržali, 

jeden nehlasoval.  

 Zaradili sme tento bod.  

 

 

 Posledným bodom, o ktorom je treba samostatne 

rozhodnú ť je: Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene 

k pozemkom v k. ú. Staré Mesto v prospech spolo čnosti IPP 

Services, s.r.o.; bod číslo 36. 

 Prosím prezentujte sa a hlasujte o tomto bode 

programu.       

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania.  

 Konštatujem, že sme schválili zaradenie aj tohto 

bodu. 

 

 

 Zostáva nám posledné hlasovanie o programe, a to j e 

hlasovanie o programe ako celku.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o programe tak, ako 

sme ho upravili autoremedúrou a vašimi hlasovaniami . 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o programe 

ako celku. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme schválili program dnešného 

rokovania a pristúpime k jeho pracovnej časti.  

 

 

 Kým tak urobíme, dovo ľte, aby som vám predstavil novú  

riadite ľku magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy . 

 

 V čerajším d ňom som vymenoval do tejto funkcie pani 

JUDr. Dušanu Viš ňovskú , ktorá pôsobila doteraz ako vedúca 

oddelenia legislatívno-právneho a sú časne ako prvá 

zástupky ňa riadite ľa magistrátu.  
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 Chcem len, aby ste vedeli, že sa dnešného rokovani a 

zúčast ňuje už vo funkcii riadite ľky a bude predklada ť 

všetky veci, ktoré ešte boli pripravené pánom predo šlým 

riadite ľom, ktorý sa 5. apríla stal štátnym funkcionárom, 

alebo funkcionárom v Kancelárii Národnej rady Slove nskej 

republiky, kde pôsobí vo vedúcej funkcii a d ňom 4. 4. 

prestal by ť riadite ľom magistrátu nášho mesta.  

 

 Čiže to je len oficiálna informácia pre vás, aby ste  

mali tú informáciu priamo z mojich úst. 

 (Potlesk.) 

 Ve ľmi pekne vám ďakujem.  

 To bol taký povzbudivý signál, ktorý smeruje k dob rej 

spolupráci. 

 A verím že taká bude, pretože s pani doktorkou ste  už 

ur čite prišli do styku v rámci rokovania komisií a 

viacerých materiálov.  

 Pán poslanec Kali ňák, len procedurálna nejaká. 

 

 

JUDr. Robert  K a l i ň á k, poslanec MsZ: 

 Ja by som chcel tiež len zablahožela ť, a teda zapria ť 

naozaj ve ľa úspechov. A teda ďalšia žena vo vedúcej 

funkcii je to, po čom volá Európa. Blahoželám. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Ešte pani; no, dobre, dám vám ešte priestor, lebo 

vidím, že ste sa dostali do takej medzi pauzy.  

 Pani starostka Kolková. 

 

 

Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem. Jediná otázka: Kto povedie právne oddelenie ? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Právne oddelenie povedie pani JUDr. Chlebová. V te jto 

chvíli je poverená.  

 Viete, že na to, aby sme mohli obsadi ť tú funkciu 

trvalo, budeme musie ť vypísa ť výberové konanie, pretože 

také pravidlá sme si prijali.    

 Čiže pani JUDr. Chlebová je poverená vedúca oddeleni a 

legislatívno-právneho.  

 Pán poslanec Uhler, faktická alebo procedurálna. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán primátor, ja len musím konštatova ť, že 

ste magnetom na ženy, pretože pred rokom si predsta vujem, 

že tam boli teda traja muži hore, a dnes sú tri žen y a 

dvaja muži. Takže gratulujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Toto je aj vaše rozhodnutie, iste si na to pamätát e. 

Alebo naše spolo čné, lebo je to procedúra, ktorá vyžaduje 

súčinnos ť primátora. Áno, ak smerujete k tomu poslednému 

mužovi čo tam sedí, tak prosím, tam si nejaké zuby 

nebrúste, pretože 6-ro čný mandát pána kontrolóra sa nedá 

nijakým spôsobom zmeni ť; iba že by sa on sám rozhodol, že 

to bude inak. Takže tam to nie je také jednoduché. Ale 

inak si myslím, že je to celkom pekný poh ľad. To prosím, 

som; dobre. 

 Pán poslanec Greksa ešte chcel nie čo. Nechcel, 

zrušil. 

 Takže pani riadite ľka magistrátu, nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Ja sa chcem všetkým po ďakova ť, hlavne pánovi 

primátorovi, za prejavenú dôveru. 

 A dúfam, že budeme úspešne ďalej spolupracova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 

 Prosím, pristúpme teraz k práci pod ľa programu, ktorý 

máme schválený.  

 

 Bod číslo 1. 
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BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 201 2. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladáme bez úvodného slova. 

 A je tu priestor pre vás, aby ste sa vyjadrili v 

rámci diskusie, ktorú teraz otváram.  

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 Poprosím predsedu návrhovej komisie; pán poslanec,  

máte slovo. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Ja som sa chcel ešte prihlási ť do diskusie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ahá. Tak teraz som vás zaregistroval ako predsedu 

komisie, ale môžme to vráti ť ak chcete, lebo musíte by ť 

rýchlejší.   

 Bol tam priestor, čakal som že sa niekto prihlási, 

ale nevadí.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Len č má slovo v bode 1, v 

diskusii. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem, pán primátor.  
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 Ja by som sa chcel v krátkosti dotknú ť uznesenia 

411/2011 časť B, ktoré som sám navrhol, a dnes má 

kontrolný termín. 

 

 Táto časť B sa skladá z troch bodov, v ktorých sa 

rieši situácia troch základných umeleckých škôl. Rá d by 

som sa vyjadril k všetkým trom, aj ke ď k tej dvojke mám 

toho viac. A mám pripravené aj uznesenie, ale nezdá  sa mi 

to vhodné v tomto bode ho predklada ť. Takže avizujem, že 

ho predložím v bode rôzne.  

 Je to návrh na ďalší postup riešenia pri ZUŠ 

Podjavorinskej 9. 

 

 K tomu bodu 1 som rád, že po úvodných váhaniach sa  tá 

situácia so ZUŠ na Jesenského pohla. A neviem aká j e 

situácia dnes, lebo je tam stav k nejakému marcovém u 

dátumu oh ľadom toho vyjadrenia Ministerstva kultúry, či 

bude súhlasi ť s tým, aby naša ZUŠ mohla vykonáva ť svoju 

činnos ť v priestoroch DPOH.  

 

 Ak toto vyjadrenie ešte nie je na svete, tak by so m 

bol rád keby vedenie mesta vyvinulo iniciatívu smer om k 

novému vedeniu ministerstva, aby toto stanovisko bo lo čím 

skôr vydané a aby sa mohli za čať prípravné práce na 

pres ťahovanie ZUŠ, aby od septembra mohla za čať fungova ť.  

 

 K tomu bodu číslo 3, tu sa jedná o Základnú umeleckú 

školu na Exnárovej. Troška som z toho smutný, že sa  

doteraz ešte ni č neudialo. A chcel by som apelova ť aj na 

vás, pán primátor, keby ste to mohli troška zintenz ívni ť.  
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 Ja som vám svojho času ponúkal aj moju osobnú ú časť 

pri rokovaniach s pánom starostom Pekárom, čakal som teda 

že budem nejakým spôsobom vyzvaný, ni č sa v tom nedialo. 

Takže by som vás poprosil. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, budete vyzvaný, lebo mám pocit že 

problém je v tom, že sa nevieme my nejakým spôsobom  pohnú ť 

v tej veci, teda mestská časť a mesto.  

 A možno ten prostredník, ktorým by mohla by ť školská 

komisia, by nám pomohol.  

 Je to pekná ponúka z vašej strany a vítam ju.  

 Naozaj vás pozvem, tak ako pána starostu Pekára k tej 

otázke Exnárovej. 

 Pán poslanec Uhler sa hlási k tomuto bodu; nech sa  

páči. 

 

 

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

 Ospravedl ňujem sa za neskoré prihlásenie, ale 

neposlúchalo ma tla čitko na hlasovacom zariadení. 

 

 Každopádne ja som chcel v časti A/1, kde teda sa 

konštatuje o uznesení 239 z roku 2000, kde sa uklad á 

riadite ľovi magistrátu: Každoro čne k tvorbe a návrhu 

rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy prizva ť predsedov 

komisií, toto uznesenie je v návrhu uznesenia medzi  

splnenými.  
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 A chcem sa spýta ť, pre čo teda nie je zaradené medzi 

priebežne plnenými, pretože sa priebežne plní každý  rok? 

 Mám tomu rozumie ť tak, že ak ho teraz schválime, tak 

už sa to v budúcich rokoch nebude dia ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ur čite nie. Pán poslanec, týka sa to tohto roku. Je 

to pre tento rok splnené. Rozpo čet raz ro čne. Čiže berte 

to tak, že o rok znovu budeme, lebo je tam slovo 

"každoro čne". To uznesenie nikto nezruší.  

 

 Vy len teraz konštatujete spolu s nami, ak prijmet e 

túto formuláciu, že sa to naozaj udialo v tomto rok u.  

 Čiže ur čite tým nemeníme podstatu ani zmysel, aby sme 

takto postupovali každoro čne.  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec a starosta Pekár; nech sa pá či. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. K pánovi poslancovi 

Lenčovi, vlastne my sme sa stretli kedysi na za čiatku 

volebného obdobia, prešli sme si mestskú časť Bratislava - 

Ružinov zhruba, asi nejaké 2 - 3 hodinky.  

 

 Tento problém naozaj je problémom spolo čným, ktorý je 

ale riešite ľný. My sme aj na poslaneckom klube v meste, 
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ale aj na operatívnych poradách na mestskej časti dali 

nejaké návrhy. Ja len pripomínam dva z nich.  

 

 Je to možnos ť umiestnenia tried umeleckej školy v 

priestoroch základných škôl v mestskej časti Bratislava - 

Ružinov, resp. využívanie priestorov Materskej škol y 

Bancíkova, ktoré sú pripravené a z časti využívané 

umeleckou školou.  

 

 Ale ten termín je naozaj rok 2013, kedy platia a s ú 

podpísané nájomné zmluvy medzi našimi dvoma subjekt mi. 

Takže to je posledný možný termín, kedy by sme mali  nájs ť 

kone čné riešenie tohto prípadu. Ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Ešte pán poslanec Kolek; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor.  Ja by som mal otázku, resp. 

poprosil o doplnenie v bode A/2-1. 

 Nebudem tam číta ť tie všetky uznesenia, ktoré sa 

tohto bodu dotýkajú. 

 

 Ale to posledné hovorí, že sa teda k 31. 3. a k 30 . 

9. predkladajú výsledky verejných obchodných a vere jných 

výberových vo všetkých príspevkových a rozpo čtových 

organizáciách mesta. 
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 Pokia ľ som dobre si všimol, tak Dopravný podnik má 

zverejnené na internetovej stránke výsledky výberov ých 

konaní, napriek tomu v časti rôzne sa nenachádzajú. 

Poprosím o preverenie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A týka sa to aj obchodných spolo čností, pán poslanec?  

 Lebo uznesenie, ktoré tu máme, sa týka rozpo čtových a 

príspevkových organizácií.  

 Dopravný podnik je akciová spolo čnos ť, čiže jeho sa 

toto uznesenie netýka.  

 Aby sme ako rozumeli, kde sme.  

 

 Proste my môžme požadova ť toto od organizácií, ktoré 

sú nami priamo riadené. Dopravný podnik riadime 

akcionárskym spôsobom v zmysle Obchodného zákonníka . Tam 

tie povinnosti môžme a musíme nastavova ť inak. Čiže preto 

nie je v tej správe predložený. 

 

 Prosím, ke ďže nie sú už ďalšie vyjadrenia, otázku 

Exnárovej sme si vysvetlili v diskusii aj s pánom 

poslancom, aj s pánom predsedom komisie.  

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu 1. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Neprišli žiadne pozme ňujúce, ani dopl ňujúce návrhy, 

takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Prejdeme k bodu číslo 2. 

 

 

 

BOD 2:  

Vzdanie sa JUDr. Tomáša Kor čeka, poslanca Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v 

komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského za stupi-

te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Priznám sa, že musím nazrie ť kto predkladá tento bod 

programu.  
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 Predkladá ho pán Peter Hanulík, predseda mandátove j 

komisie. Takže pán poslanec, prosím, keby si uviedo l 

materiál. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Hanulík má slovo, aby 

uviedol materiál pod bodom číslo 2. 

 

 

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

 Áno. Ďakujem pekne, pán primátor. Myslím, že to nie 

je potrebné, sta čí bez úvodného slova.  

 Tam sa jedná o vzdanie sa v komisii členstva.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Takže bez úvodného slova.  

 Diskusia, ktorá teraz nasleduje, túto diskusiu otv ára 

pani poslanky ňa Augustini č. Nech sa pá či. 

 

 

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

 My sme žiadali mandátovú komisiu, ale zrejme sa to  na 

ňu nedostalo. My sme chceli na toto uvo ľnené miesto 

dovoli ť pána Hr čku; do tejto komisie.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som povedal, že to je pekné že ste chceli, l en 

ste zatia ľ žiadny návrh nepredložili. Lebo ke ď poviete, že 

my sme chceli, tak to ešte ni č neznamená. 
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Ing. Katarína  A u g u s t i n i č, poslanky ňa MsZ: 

 Chceli sme a žiadali sme mandátovú komisiu, aby sa  

tým nezaoberala. Nezaoberala sa. Čiže by sme to dali ako 

pozmeňujúci návrh.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pán poslanec Hanulík má faktickú 

poznámku.  

 

 

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

 Áno. Ďakujem pekne. My sme sa s týmto návrhom 

zaoberali, ale z dôvodu, že v tejto komisii je 12 členov, 

z ktorých sa viacerí vôbec nezú čast ňujú, tak by to bolo 

treba ako takú troška celú rekonštrukciu tejto komi sie 

spravi ť, alebo reorganizáciu. Ďakujem.    

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kor ček má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Myslím si, že všetky  

dôvody pre čo som sa rozhodol vzda ť členstva v komisii, sú 

napísané v materiáli.  
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 Ja by som poprosil iba kolegov o podporu tohto 

materiálu. A prípadne, že bude kandidova ť pán poslanec 

Hrčka do  komisie pre ochranu verejného poriadku, tak má 

moju podporu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja, ako predsední čka spomínanej  

komisie tiež považujem za potrebné k tomuto bodu ni ečo 

poveda ť. Je pravda to, čo povedal kolega Hanulík, že 

komisia má 12 členov, z toho iba 3 neposlancov. A celý 

prvý rok iba 3 neposlancov a 9 poslancov, a z toho celý 

prvý rok bola neuznášaniaschopná, pretože jednoduch o musím 

to, hoci nerada, ale musím poveda ť, že mnohí páni poslanci 

si na komisiu nenašli čas.  

 

 Navyše sa do tejto komisie stále prihlasujú noví 

členovia, čo ma teda na jednej strane ve ľmi teší. Chcem 

pripomenú ť, že aj pána Bendíka, ktorý bol z rovnakej 

strany ako momentálne je pán Hr čka, o ktorom sa hovorí, 

sme do tejto komisie prijali. 

 

 Rovnako sme mali nedávno výmenu pána Panáka, čiže v 

komisii sa neustále striedajú ľudia a pribúdajú, a 
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nepomáha to celkom jej stabilizovanej práci. Ale ch cem tým 

len poveda ť, že zo strany SaS tam máme zástupcu pána 

Bendíka, do nedávna bol zástupcom strany SaS aj pán  

Havrilla, ktorý rovnako pôsobí v komisii.  

 

 Čiže ani z týchto dôvodov som nepovažovala za nutné 

reagova ť na požiadavku zo strany SaS, v tomto prípade 

pozitívne. Ale naozaj ústretovos ť sme opakovane prejavili 

a brali sme aj nových ľudí. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Len č faktickou poznámkou chce reagova ť. 

 

 

Ing. Peter  L e n č , poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Chcem reagova ť na pani Farkašovskú, ktorá 

spomínala že komisia nefunguje a členovia sa nezú čast ňujú. 

Tak ja chcem poveda ť, že pán poslanec Hr čka sa stal členom 

komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport a zatia ľ teda sa 

zúčastnil iba jedného zasadania, ale vyzerá ve ľmi aktívny. 

A vyzerá, že si svoje poslanecké povinnosti zodpove dne 

plní, takže prihováram sa za neho. A myslím, že bud e 

posilou aj pre túto ďalšiu komisiu. 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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 Chcem len skonštatova ť, a to pre pani poslanky ňu 

Augustini č, že zatia ľ žiadny návrh nepredložila. To, že 

ste dali nejaký papier predsedovi komisie, pod ľa 

rokovacieho poriadku ho musíte prednies ť v diskusii. Inak 

to nie je platné. To len pre poriadok hovorím, lebo  stalo 

sa nám, že sme hlasovali o veciach, ktoré nezazneli . Vy 

ste síce hovorili o nejakom dobrom úmysle, ale zati aľ sa 

to nestalo.  

 Pán poslanec Greksa chce reagova ť faktickou poznámkou 

na vystúpenie predre čníka. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa tiež prihováral za pána kolegu  

Hrčku. Už len z h ľadiska toho, že pán Havrilla už nebude 

členom SaS, čiže už sa to nedá ráta ť že tam sú dvaja 

členovia SaS. Čiže tento argument v podstate padá.  

 

 A za druhé, ako som spoznal pána Hr čku, ten má to ľko 

energie, že bude stíha ť ešte nieko ľko ďalších komisií. 

Vôbec by som sa toho neobával.  

 Jeho prístup k práci sa mi zatia ľ vidí ve ľmi 

seriózny. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Farkašovská faktická, ale to myslím, 

že sama na seba, takže to nemôžeš. 
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PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ: 

 Nie sama na seba, ja na pána Len ča.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ahá, na pána Len ča, pardon. Pán Len č mal slovo; áno, 

správne. Dobre. 

 

 

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

 Takže ja chcem len poveda ť, že ja pána Hr čku poznám 

možno takmer najlepšie zo všetkých poslaneckých kol egov, 

lebo s ním sedím od za čiatku volebného obdobia v 

poslaneckých laviciach v Petržalke. Ja viem, že je to 

veľmi schopný a šikovný mladý človek, takže to vôbec nie 

je o osobe pána Hr čku. Mne ide iba o princíp, o to že 

komisia pre ochranu verejného poriadku opakovane pr ijímala  

počas tohto funk čného obdobia nových členov aj zo strany 

SaS.  

 A jednoducho naozaj sa mi nezdá vhodné ju stále 

rozširova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka, faktická poznámka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 
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 Ve ľmi pekne ďakujem za pozitívne prejavy na moju 

osobu. Áno, beriem svoj poslanecký mandát ve ľmi vážne a 

snažím sa seriózne a poctivo k všetkému pristupova ť. Ob čas 

sa mi síce stane, že možno na nie čo zabudnem alebo nie som 

úplne dokonale pripravený, ale ur čite v rámci ktorejko ľvek 

komisie v ktorej som, sa budem zú čast ňova ť. A ur čite budem 

jeden z tých, ktorí budú ma ť najvä čšiu ú časť, a budem aj 

najviac prispieva ť k danej téme. Tak len k tomu, že možno 

je to nejaká snaha riešenia problému, ke ďže aj ja mám tú 

informáciu, že niektorá komisia, niektoré z komisií  nie sú 

uznášaniaschopné z dôvodu neú časti. Takže len na margo 

toho som sa chcel tiež vyjadri ť, že ur čite v mojej osobe 

problém nebude. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Osuský, faktická poznámka na pána 

poslanca Len ča. 

 

 

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

 Ja by som sa chcel pripoji ť k tomu čo hovorí pán 

kolega Len č. I ja som v školskej komisii, ktorá trpí 

občasnou neú časťou, niekedy chronickou viacerých svojich 

členov.  

 A kolega Hr čka sa mi podobne ako kolegom, ktorí ho 

poznajú len v tomto období, javí kolega Hr čka ve ľmi 

aktívny.  
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 A ak kolegy ňa uviedla to, že s tou komisiou je 

problém, pani poslanky ňa Farkašovská, že sa ľudia 

nezú čast ňujú, tak z toho čo zatia ľ vieme, a dokonca aj vy 

osobne z Petržalky o kolegovi Hr čkovi, tak sa mi zdá priam 

vítaným posilnením umárajúcej sa komisie aktívnym členom. 

Takže ozaj by som nevidel dôvod na to, aby sme uvaž ovali, 

že teraz tam budú dvaja alebo jeden. Myslím si, že by to 

mala by ť pomoc tejto komisii, ak tento poslanec bude 

zaradený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím vás, čítali ste knižku Marphyho zákony?  

 Ako, o čom tu diskutujeme? Ve ď ste sa všetci 

vyjadrili, neviem na čo tie faktické poznámky.  

 

 Ako idete rozširova ť tému, ktorá sa vyrieši 

hlasovaním, pretože každý na ňu máte svoj názor. Pána 

kolegu sme už spoznali, pretože prišiel do zastupit eľstva, 

veľmi aktívne vstúpil aj na úrovni mesta. Jako nebráni m 

vám, aby ste diskutovali, ale máme tu množstvo ďalších 

veľmi dôležitých tém, ktoré dnes treba prebra ť.  

 Pán poslanec Bendík má faktickú poznámku na pána 

Lenča. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa tiež prihováral  

za dovolenie pána Hr čku.  
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 A naozaj táto komisia bola minulý rok neuznášania-

schopná a kolega Hr čka nám môže len zdvihnú ť ú časť. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Bendík skon čil, ďakujem pekne. 

 Pán starosta Bajan sa chce vyjadri ť; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka 

 Áno, ja som len chcel podpori ť nomináciu pána 

poslanca Hr čku, pretože ho poznám naozaj ako schopného 

takmer všetkého. Ale tak ur čite bude platným členom novej 

komisie. Takže ur čite budem odporú čať. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Augustini č, riadne prihlásená do 

diskusie. 

 

 

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

 Takže na záver by som chcela da ť návrh na dovolenie 

Janka Hr čku do komisie verejného poriadku, pre ochranu 

verejného poriadku mestského zastupite ľstva. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ve ľmi krátko: Ja samozrejme pánovi 

Ing. Hr čkovi doprajem členstvo v komisii. Len chcem 

upozorni ť na obdobný prípad, ktorý sa stal práve mne. Ja 

sám som žiadal členstvo v komisii členstvo územného plánu, 

kde je predsedom pán Muránsky. Takisto som dostal o dpove ď 

veľmi obdobnú, akým spôsobom argumentuje pani Farkašov ská, 

že komisia je dos ť široká, mohlo by sa sta ť, že nebude 

uznášaniaschopná.  

 

 A akonáhle ja som dostal tento signál od pána 

predsedu komisie, tak svoju žiados ť som stiahol a ja som 

sa do tej komisie netla čil. A myslím si, že čo sa týka 

aktivity, by som bol rovnako aktívny ako pán poslan ec 

Hrčka.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 A dávam hne ď priestor pre návrhovú komisiu, aby sme 

uzatvorili tento bod rozhodnutím zastupite ľstva. Nech sa 

páči. 
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Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Návrhová komisia obdržala návrh na doplnenie 

uznesenia od pani poslankyni Augustini č, ktorý sa zaoberá 

voľbou pána Hr čku za člena komisie pre ochranu verejného 

poriadku. 

 

 Ja by som si to dovolil mierne modifikova ť, aby to; 

ten význam samozrejme ostatne tak ako je, ale návrh  by 

znel: 

 Doplnilo by sa písmeno B, ktoré by znelo:  v o l í   

Ing. Jána Hr čku, poslanca Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy za člena komisie pre ochranu 

verejného poriadku mestského zastupite ľstva.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, o tomto návrhu budeme hlasova ť.  

 Prezentuje sa a hlasujte o návrhu, ktorý teraz 

pre čítal predseda návrhovej komisie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

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

 Konštatujem, že tento dopl ňujúci návrh sme schválili. 

 Pán predseda. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 
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 Teraz budeme hlasova ť o celom uznesení s tým, že tá 

časť berie na vedomie sa ozna čí ako A. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o celom uznesení  k 

bodu číslo 2. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že návrh bol prijatý a tým sme prijal i 

platné uznesenie k bodu číslo 2. 

 

 Bod číslo 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na pristúpenie Bratislavy k Dohovoru primátor ov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Dovo ľte, aby som materiál stru čne uviedol. 

 Ide o iniciatívu, ktorá sa týka Európskej únie a 

európskych miest a regiónov, ktoré sa snažia pristú pi ť 

touto cestou alebo týmto spôsobom ku plneniu cie ľov 
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ekonomickej politiky Európskej únie, a to je znižov anie 

emisií CO2, ktoré by sa mali do roku 2020 zníži ť o 20 %. A 

na druhej strane by sa mal rozšíri ť priestor pre výrobu 

energie obnovite ľných zdrojov o 20 %.  

 

 To sú ve ľmi ambiciózne záväzky, ku ktorým sa 

prihlásila aj Slovenská republika. Mestá Európy sa snažia 

k tomu prispie ť práve prostredníctvom spomínaného 

Dohovoru, kde sa o čakáva, že do roka spracuje príslušné 

mesto ak čný plán. Ten ak čný plán bude predložený do 

mestského zastupite ľstva. A z neho by mali vyplynú ť 

konkrétne kroky, ktoré budeme robi ť preto, aby sme aj my 

naplnili zmysel energetickej efektívnosti, ktorý sa  

spomína v tom uvažovanom Dohovore. 

 

 Čiže navrhujeme, aby Bratislava bola ďalším 

slovenským mestom po Nitre a Moldave nad Bodvou, kt orá sa 

pripojí k tomuto Dohovoru, a bude istým príkladom a j pre 

ďalšie ve ľké mestá na Slovensku, ako rieši ť otázku 

ekonomickej efektívnosti. 

 To ľko krátke úvodné slovo k bodu číslo 3. 

 

 Otváram diskusiu k tejto téme. 

 Nech sa pá či. 

 Ke ďže sa prihlásil pán poslanec Fiala, dávam mu 

priestor. 

 Pán poslanec, nech sa pá či, máte slovo. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Áno, po istom váhaní javí sa to ako dobrý a vhodný  

materiál.  

 Mám takú otázku, že či tento postup Bratislave umožní 

lepší prístup k nejakým európskym fondom? 

 Ak áno, tak to plne podporujem. 

 Ale, ak by z tohto vznikali iba záväzky, napríklad   

zriadenie energetickej agentúry, ďalšie finan čné náklady 

pre mesto a jeho rozpo čet, tak by som bol zdržanlivejší. 

 

 Takže možno ešte nejaké dovysvetlenie k tomuto bod u. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ve ľmi rád vám ho poskytnem, pretože ma 

oslovil slovenský zástupca v kancelárii tohto progr amu v 

Bruseli, ke ď som bol na zasadnutí Výboru regiónov a 

informoval ma o tom, že najmä podporné fondy má Eur ópska 

únia pripravené na to, aby sme dostato čne dobre mohli 

pripravi ť ten ak čný plán.  

 

 Samozrejme, na samotnú aktivitu znižovania 

energetickej efektívnosti je tiež možné využi ť európske 

zdroje, ale to z opera čných programov ktoré skôr už 

poznáme. To znamená v rámci Národného strategického  

referen čného rámca. 

 

 Ale ke ďže je to ve ľká téma pre Európu, pripravujú sa 

aj nejaké európske zdroje na obdobie 2014 - 2020.  
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 Čiže je to téma, ktorej sa Európa venuje.  

 

 Uvedomuje si význam vstupu miest do tejto témy, do  

tejto oblasti, lebo iba národné štáty to nevyriešia . Čiže 

je možné čerpa ť podporné fondy na prípravné práce, na 

samotné aktivity, ktoré budeme robi ť v rámci toho Ak čného 

plánu. Zatia ľ nejaké ve ľké fondy alokované nie sú. Ale je 

možné to za členi ť do opera čných programov, ktoré budeme 

mať pripravované na obdobie 14-20, a v rámci toho sa 

pripravuje aj nejaký európsky program.  

 Čiže to ľko informácia z mojej strany. 

 

 Ten progres, ktorým my budeme chcie ť pokra čova ť v 

rámci toho Ak čného plánu, ten si nastavíme my.  

 A budeme musie ť, tak ako ste to nazna čili, zobra ť do 

úvahy aj tie finan čné možností, ktoré mesto má.  

 

 Ke ďže sa už nikto k tejto téme neprihlásil, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 Pán predseda, nech sa pá či. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené v materiáli. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

61 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, traja sa hlasovania 

zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 3.  

 

 Bod číslo 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Rozvoj elektrickej trakcie na území hlavného mesta SR 

Bratislavy - Príspevok k rozvoju Bratislavskej 

integrovanej dopravy a Plánu dopravnej obslužnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja .  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dovo ľte, aby som krátko uviedol tento materiál.  

 Vidíte viacerých odborníkov, ktorí sa podie ľali na 

jeho spracovaní, či je to hlavný dopravný inžinier alebo 

zástupca Dopravného podniku, a kolegy ňa ktorá pracuje v 

oblasti európskych fondov. Ten materiál je smerovan ý práve 

týmto smerom; má vytvori ť predpoklady na to, aby sme mali 

dokument, o ktorý sa je možné oprie ť pri úsilí získa ť 

finan čné prostriedky z opera čných programov, zameraných na 

dopravu a pomôc ť nášmu mestu. 
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 Mali sme zatia ľ neoficiálne predbežné rokovania s 

predstavite ľmi Ministerstva dopravy, ktorí nazna čili že 

vidia priestor najmä v závere finan čného alebo 

programového obdobia, kedy sa možno nevy čerpajú všetky 

peniaze na všetky opera čné programy, a získajú tí, ktorí 

budú pripravení, ktorí budú vedie ť to čo chcú, to čo chcú 

dosiahnu ť, a budú to ma ť podložené aj príslušnými 

dokumentáciami na úrovni stavebných povolení. 

 

 Tento dokument hovorí, čo by sme chceli. Samozrejme, 

všetko nemôžme získa ť hne ď teraz a v tom krátkom čase, 

ktorý je do konca finan čného a programového obdobia.  

 

 Na druhej strane tvorí to akýsi základ dlhodobejši eho 

rozmýš ľania v tejto téme. 

 

 Materiál sme prerokovali aj v dopravnej komisii a 

myslím si, že má podporu aj z h ľadiska odborného. A môže 

byť dobrým podkladom na to, aby sme sa naozaj pokúsili  

získa ť čo najviac finan čných prostriedkov pre rozvoj 

elektrickej trakcie mestskej hromadnej dopravy v na šom 

meste vo väzbe na potreby integrovanej dopravy, pre tože 

viete, že tento zámer máme dlhodobo.  

 A verím, že sa dostaneme aj k jeho konkrétnej 

realizácii.   

 To ľko úvodné slovo k bodu číslo 4. 

 

 Otváram diskusiu k tejto téme.  

 Pán poslanec Uhler, ako predseda dopravnej komisie . 

Nech sa pá či, pán poslanec. 
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Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán primátor to už spomenul, bolo to 

prerokované v dopravnej komisii. Aspo ň ja v elektronickej 

forme som nedostal teda výpis z tej dopravnej komis ie, 

dúfam, že aspo ň tí v tla čenej ho dostali. Každopádne chcem 

informova ť, bolo to prijaté jednomyse ľne dopravnou 

komisiou. 

 

 Ja by som to chcel ve ľmi podpori ť. Tento materiál by 

sme mali zobra ť na vedomie najskôr my, následne župa, aby 

sa mohlo v tých projektoch potom pokra čova ť. Dúfam teda, 

že ak župa bude ma ť pripomienky, možno nejaké bude ma ť, dá 

ich čím skôr, zaktualizujeme materiál. 

 

 A teraz najbližšie sa budú rozširova ť trate na 

Patrónke, obojsmerná tra ť, Gaštanová ulica čo je tam 

blízko. Takisto Tren čianska a neskôr ve ľmi pál čivý problém 

je tá Dúbravka.  

 Takže chcel by som všetkých požiada ť o podporu tohto 

materiálu. 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. 

 Hlási sa ešte niekto, prosím, do diskusie? 

 Ke ďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na  

hlasovanie.  
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Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predložený 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali jednomyse ľne tento 

materiál, za čo vám ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 5, ktorý je prvý v 

sérii troch bodov týkajúcich sa európskych projekto v alebo 

projektových zámerov. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh na realizáciu projektu "Dobudovanie tarifného  

zabezpe čenia na území hlavného mesta SR Bratislavy"  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ten odborný tím je tu tiež aj kvôli tomuto bodu, 

pretože sa navrhuje aby sme prijali formálne rozhod nutie o 
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tom, že podáme žiados ť v rámci výzvy, ktorú vypísalo 

Ministerstvo pôdohospodárstva, resp. Ministerstvo d opravy; 

teraz nie som si celkom istý. Ale nie je to možno 

podstatné. Myslím, že to bol pán minister Šimon, kt orý je 

správcom alebo garantom Opera čného programu Bratislavský 

kraj; čiže bolo to pôdohospodárstvo. 

 

 A my sa uchádzame o získanie finan čných prostriedkov 

na tarifné zabezpe čenie, ktoré nám umožní realizova ť 

myšlienku integrovanej dopravy. Jeden ozna čova č, jeden 

spôsob vlastne prezentovania cestujúceho v rámci 

integrovanej dopravy v kraji a v Bratislave, to je cie ľom 

projektu, ktorý navrhujeme.  

 

 Viackrát sme mali neúspešnú sú ťaž.  

 Dúfam, že tento krát sa nám to už nestane a že  

dokážeme získa ť a aj reálne použi ť finan čné prostriedky v 

nie malej výške 4,4 resp. 4,5 milióna Eur, ktoré by  nám 

pomohli rieši ť nástup integrovanej dopravy do nášho kraja 

a do nášho mesta. 

 To ľko navrhovaný materiál pod bodom číslo 5. 

 

 Nech sa pá či, je tu priestor pre vás. 

 Pán poslanec Kolek sa hlási.      

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Samozrejme, tento materiál 

podporím svojim hlasom.  

 Jednu jedinú akože pripomienku mám: 

 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

66 

 

 V uznesení alebo v návrhu uznesenia v časti 2, v 

texte: Zabezpe čenie realizácie projektu hlavným mestom, 

at ď., by som doplnil alebo rád, nemusí to by ť akože 

jednozna čné, teda práve preto aby to bolo jednozna čné "pri 

získaní prostriedkov z fondov EÚ". 

  

 Teda pokia ľ môžem pokra čova ť ešte; aby raz nedošlo k 

rozdielnemu vysvet ľovaniu tohto uznesenia, lebo my 

predpokladáme, predpokladám že predpokladáme, že le n za 

finan čnej pomoci z fondov EÚ ide sa táto akcia realizova ť. 

Iste áno.  

 

 Čiže nevidím tam tú jednozna čnú nadväznos ť tu medzi 

kladným vybavením našej žiadosti a znením uznesenia , že 

hlavné mesto realizuje tento projekt. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, tieto formulácie ktoré tu sú uvedené , 

čerpajú kolegyne z programových manuálov, ktoré majú  

spracované príslušné ministerstvá. A sú to štandard né 

veci.  

 Najskôr musíte poveda ť, že chceme poda ť, to je 

rozhodnutie zastupite ľstva, že sa uchádzame. Ak získame 

peniaze, garantujeme, že budeme po čas celej doby,  ktorá 

sa vyžaduje, zabezpe čova ť realizáciu projektu v tej 

stanovenej výške a potom hovoríme o spolufinancovan í. 

 

 Tieto 3 body tam musia by ť.  
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 A myslím, že dokopy vytvárajú jeden logický celok,  že 

keby sme nezískali tie peniaze, tak sa nezaväzujeme  k 

tomu, že nie čo budeme realizova ť, lebo nemáme z čoho. Je 

to sú časť toho materiálu, ktorý smeruje k európskym fondom 

a tieto formulácie máme by som povedal prelúskané v o 

vz ťahu k tým manuálom, kde sa oni takto vyžadujú.  

 Takže len preto sme ich takto navrhli.  

 

 Ak nie sú, prosím, ďalšie prihlášky do diskusie, 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:   

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

navrhnuté v materiáli s tým ale, že organiza čné oddelenie 

ma upozornilo na technický nedostatok, ktorý tam je .  

 A to v tej časti B. splnomoc ňuje, v tom poslednom 

riadku, ďalších potrebných dokumentov v súvislosti s bodom 

1, časti A tohto uznesenia; tam musí by ť uvedené, aby to 

bolo úplne exaktne.  

 V súvislosti s bodom 1, časti A, tohto uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak je to potrebné takto spresni ť, tak autoremedúrou 

si to osvojujem. Čiže môžme to takto doplni ť a hlasova ť v 

tom znení, ako to navrhla návrhová komisia. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 6. 

 

 

 

BOD 6:  

Projekt "Elektronizácie služieb bratislavskej samos právy"  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Viete, že o tomto projekte sme už rokovali v mests kom 

zastupite ľstve. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia, o 

tomto projekte sme už rokovali. Teraz prichádza časť, kedy 

ideme formálne do procesu žiadosti o získanie finan čných 

prostriedkov, podobne ako v tom predošlom bode. Sme  v 

Opera čnom programe Bratislavský kraj a uchádzame sa o 

peniaze na projekt, ktorý by mal zlepši ť poskytovanie 

elektronických služieb zo strany mesta a mestských častí 

vo vz ťahu k ob čanom.  

 

 Už sme verili, že budeme ďalej pri získavaní pe ňazí 

na tento ú čel a najmä pri realizácii projektu. Je dobré, 

že aspo ň teraz máme možnos ť do toho vstúpi ť, pretože doba, 

kým sa dostaneme k tomu, aby sme reálne tento proje kt 
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mohli využíva ť v praxi bude trva ť dva až tri roky. To 

znamená, nebude to otázka rýchla. 

 

 Ale je ve ľmi dôležité, aby sme takýto projekt 

spustili. 

 

 Čiže navrhujem vám, aby ste podporili opä ť uznesenie, 

ktoré má patri čné náležitosti na to, aby mohlo by ť potom 

základom pre podanie našej žiadosti na príslušné 

ministerstvo. 

 To ľko z mojej strany na úvod. 

 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, pán predseda návrhovej 

komisie, nech sa pá či máte slovo. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je predložen é 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť poslancov prítomných. 

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

hlasovania nezdržal. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 6. 

 

 Bod číslo 7 predkladá pani riadite ľka magistrátu. 

 

 

 

BOD 7:  

Projektové zámery digitalizácie kultúrneho dedi čstva v 

podmienkach Bratislavy.  

 

 

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 máte slovo.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Uvedeným materiálom predkladáme dva 

projektové zámery, týkajúce sa príspevkovej organiz ácie 

Múzeum mesta Bratislavy za ú čelom realizácie projektu 

"Digitalizácia historických kníh z knižni čného fondu Múzea 

mesta Bratislavy". 

 

 A druhý projektový zámer týkajúci sa príspevkovej 

organizácie Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratis lave za 

účelom realizácie projektu "Digitalizácia fondov Mest ského 

ústavu ochrany pamiatok v Bratislave". 

 

 Tento materiál bol prerokovaný aj v mestskej rade a 

mestská rada odporu čila súhlasi ť mestskému zastupite ľstvu. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 7. 

 Pán poslanec Hr čka sa hlási; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja len jednu drobnos ť, že všimol 

som si v tomto materiáli, je tam materiálno-technic ké 

zabezpe čenie projektu. A pri realizácii projektu bude 

potrebné nakúpi ť alebo prenaja ť nasledovné vybavenie, ale 

nikde sa v rámci rozpo čtu neuvádza suma, ko ľko to bude 

stá ť na prenájom, alebo ko ľko to bude stá ť pri kúpe, 

obstaraní.  

 

 Je to síce formálna vec, ale nie je to tam nikde v  

tých položkách spomenuté na rozdiel od tých ostatný ch 

ktoré uvádzajú, ko ľko budú náklady na mzdy, na softvér, a 

podobne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Hlási sa ešte niekto do diskusie? 

 Ke ďže nie, pani riadite ľka, bu ď budete vy reagova ť 

alebo kolegovia, ktorí pripravovali tie príslušné 

projektové zámery.  

 Nech sa vám pá či. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Poprosím spracovate ľa, aby reagoval. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste vysvetlili tú otázku pána poslanc a 

Hrčku z h ľadiska rozpo čtu. 

 Toto sú len projektové zámery, čiže my tvoríme ako 

keby predstavu o tom, ako to chceme robi ť. Ale máte 

pravdu, že sa tam po číta s technikou, ktorú treba 

zaplati ť. Čiže poprosím, pani kolegy ňa, keby ste to 

vysvetlili.  

 

 

Mgr. Katarína  K a p i š i n s k á, referát finan čného 

riadenia a realizácie projektov: 

 Môžem? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, nech sa pá či.    

 

Mgr. Katarína  K a p i š i n s k á, referát finan čného 

riadenia a realizácie projektov: 

 Ja by som v podstate povedala, tento projekt bol 

pripravený; tam je vlastne uvedená celková suma za ten 

projekt.  

 Čiže tam nie je ešte úplne presne vy číslené, ktorá 

položka alebo ktorá časť bude ko ľko stá ť. To všetko 
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vlastne je len odhad. Pri čom sa to bude presne 

špecifikova ť pri položkovitom rozpo čte daného projektu. 

 

 Ten položkovitý rozpo čet sa bude vytvára ť na základe 

nejakého prieskumu trhu. Čiže až na základe tohto 

prieskumu trhu bude možné presne stanovi ť čo to technické 

zabezpe čenie bude stá ť; nieko ľko tisíc povedzme teda Eur 

pre obidva projekty.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, tie materiály, ktoré máme predložené  

obsahujú informácie konkrétnejšie udržate ľnosti projektu. 

To znamená to čo budeme musie ť vynaloži ť potom na udržanie 

toho projektu v chode. A naozaj je to tak, že sú ta m iba 

celkové náklady a spoluú časť mesta, lebo to je vo fáze 

projektového zámeru dostato čná informácia, ko ľko môžme 

získa ť a čo asi za to o čakávame.  

 

 Ko ľko presne ktoré bude stá ť, to sa naozaj upresní v 

čase, ke ď sa bude pripravova ť podanie projektu na 

príslušný inštitút, ktorý tie peniaze spravuje.  

 Prosím, uzatvorili sme diskusiu. 

 Predpokladám, že sme aspo ň čiasto čne odpovedali aj 

pánovi poslancovi Hr čkovi. 

 Dám slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predložené 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 7.  

 Ďakujem kolegom, ktorí ho prišli odborne prezentova ť.  

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 10, ke ďže body 8 a 9 

sme stiahli z nášho programu. 

 

 

 

BOD 8:  

Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Zdru ženia 

miest a obcí Slovenska. 

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

 

 

BOD 9:  

Informácia o požiadavkách bánk v súvislosti s plnen ím 

podmienok úverových zmlúv. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 
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BOD 10:  

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD) a v jej regióne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Materiál vám predkladáme v rámci prijatého uznesen ia, 

aby sme každý mesiac predložili aktuálnu informáciu  o tom, 

v akom stave sa príprava Nosného systému a projektu , ktorý 

chceme v tejto veci realizova ť, nachádza.   

 

 Materiály, alebo z materiálu uvediem len ve ľmi 

stru čne k ľúčové skuto čnosti, ktoré považujem za potrebné 

zvýrazni ť v úvodnom slove.  

 

 A to je skuto čnos ť, že sme získali platné stavebné 

povolenie na alternatívu, ktorú nazývame v tomto ma teriáli 

alternatíva I, to znamená tá, ktorá vychádzala zo s tarej 

konštrukcie Starého mosta, že by sa most tak dole, v 

prístave by sa opravil, doplnil by sa novou železno u 

konštrukciou tam kde sú poškodené časti Starého mosta, 

vrátil by sa naspä ť.  

 

 A na základe tejto rekonštrukcie, ktorá by znamena la 

aj roztiahnutie polí toho mosta, ktorý by sa sklada l len 

zo železni čnej časti, že by sa tam umiestnili ko ľaje v 

rozchode 1000 a 1435 mm. Toto stavebné povolenie je  

platné, je vydané na spolo čnos ť METRO.  



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

76 

 

 A my sme v situácii, kedy musíme pokra čova ť ďalej a 

získa ť stavebné povolenie na mesto Bratislava, pretože 

prijímate ľom finan čných prostriedkov bude Bratislava. A 

celá dokumentácia, všetky zmluvy týkajúce sa pozemk ov a 

podobne, musia by ť riešené vo vz ťahu k mestu. 

 

 O tom budeme rokova ť v bode číslo 11, preto sú tu dva 

za sebou nasledujúce body.  

 

 V tejto súvislosti ja len sumarizujem výsledky toh o 

čo sme dosiahli za tento posledný mesiac.  

 

 Čiže vstúpilo do platnosti stavebné povolenie a 

plnili sme uznesenie, ktoré sme prijali 29. 3., kde  ste 

súhlasili s tým, aby sme išli na inú alternatívu, t o 

znamená na novú konštrukciu Starého mosta z h ľadiska 

samotného mostného telesa s tým, že sme poverili pa ni 

hlavnú architektku, aby vyslovila súhlas s prípravo u tejto 

časti. 

 

 Rozbehli sa ve ľmi intenzívne práce, ktoré sú v 

materiáli prezentované ako alternatíva číslo 3.  

 Čiže k pôvodne navrhovanej novej konštrukcii, ktorú 

spracoval projektant Ing. Ma ťaščík bol spracovaný 

alternatívny návrh od pána architekta Marka, o ktor om  

pravdepodobne viac povie pani hlavná architektka ak o sa 

tie práce vyvíjali.  

 

 Ale v materiáli sumarizujeme čo a teda podarilo za 

ten jeden mesiac urobi ť, a nebolo toho málo.  
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 Žia ľ, tie diskusie zatia ľ neviedli k tomu, aby sme sa 

dostali ďalej z h ľadiska konkrétneho projektovania, a tam 

nám beží čas. 

 

 Čiže najviac limitovaní v tomto projekte Nosného 

systému sme limitovaní časom. My musíme ukon či ť dielo do 

polovice roku 2015, pretože potom nám už nebude pre platená 

žiadna faktúra zo strany Európskej komisie. A musím e ho 

ukon či ť tak, aby bolo plne funk čné.  

 

 Čiže budeme musie ť v rámci prípravy novej konštrukcie 

Starého mosta spusti ť projek čné práce, ktoré chceme rieši ť 

na úkor, teda finan čne, na úkor realiza čnej časti 

projektu. To znamená tej časti, kde máme stanovený limit 

štátnou expertízou, ktorá sa samozrejme tiež v mate riáli 

spomína. Ale tá tam bola spomínaná už pred 2 mesiac mi. 

 

 Diskusia, či sa nám podarí urobi ť nejakú vylepšenú 

konštrukciu verejného priestoru Starého mosta, pod ľa 

alternatívy číslo 3, resp. zostaneme na alternatíve číslo 

2, ktorá zabezpe čuje v plnej funk čnosti elektri čkové a 

elektri čko-vlakové prepojenie s mestskou časťou Petržalka 

a verejný priestor rieši pomerne ve ľkorysou promenádnou 

časťou na jednej a druhej strane, tak povediac vodorovn ej 

línii, toto je vec, ktorá ešte bude predmetom disku sie. 

 

  V každom prípade chceme spusti ť projekt v tom 

zmysle, aby sme naprojektovali riešenie bu ď pod ľa 

alternatívy 2 alebo 3, pod ľa toho či časovo vieme 

zrealizova ť aj nejakú inú alternatívu ako 2.  
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 Alternatíva číslo 2 sa v tejto chvíli javí ako 

technicky, projek čne aj realiza čne reálna. Finan čne reálna 

takisto z h ľadiska finan čných zdrojov ktoré máme.  

 

 Dobrou správou, ktorú spomíname v tomto materiáli je 

informácia, že Ministerstvo dopravy po číta v alokácií 

peňazí s tým, že mestu preplatí da ň z pridanej hodnoty, 

ktorá pre celý tento projekt je 16 miliónov Eur. Čiže pre 

nás je to ve ľmi dobrá správa, že budeme musie ť z našich, 

zdrojov, z mestských zdrojov nájs ť iba peniaze na 

spoluú časť vo výške 5 % z celkového rozpo čtu, čo je zhruba 

4 milióny Eur a nie 20, ako sme po čítali, ke ď sme k tomu 

pripo čítali 16 miliónov Eur na DPH.    

 

 Čiže z tohto poh ľadu máme aj dobré (gong) správy. 

 

 A to je možno všetko, čím uzatvorím úvodné slovo k 

tomuto materiálu a dám priestor pre vás. 

 A predpokladám, že aj pre pani hlavnú architektku,  

aby vás informovala o vývoji za uplynulý mesiac.  

 To ľko z mojej strany. 

 Uzatváram toto úvodné slovo.  

 

 Dávam priestor pre faktickú poznámku pánovi 

poslancovi Šov číkovi. 

 

 A potom sa prihlásila pani hlavná architektka, kto rá 

bude ďalšou diskutujúcou. 

 Nech sa pá či. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:   

 Áno, presne to som chcel vyzva ť, aby najprv vystúpila 

pani hlavná architektka a potom aby sme otvorili di skusiu. 

 A zárove ň ju chcem poprosi ť, keby mohla vo svojom 

vystúpení zauja ť aj stanovisko k tomu listu, ktorý nám 

napísal projektant poslancom; ak je s tým oboznámen á.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu faktickú 

poznámku. 

 Pani architektka môžte aj k mikrofónu, môžte aj z 

miesta tak ako to zvážite. 

 Nech sa vám pá či, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Žia ľ, tento 

list som ja oficiálne nedostala, musela som si ho z háňať; 

čo považujem za dos ť tragédiu.  

 

 Napriek tomu sa chcem vám, vážené panie poslankyne  a 

vážení poslanci po ďakova ť, pretože ste vlastne na minulom 

zastupite ľstve pochopili vážnos ť situácie pri tvorbe 

nového verejného priestoru v našom meste.  

 

 Most nielenže vlastne spojí Petržalku s mestom, so  

Starým Mestom, s mestom na severnej strane Dunaja v erejnou 

koľajovou dopravou, ale ve ľkorysý verejný priestor pre 
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peších a cyklistov bude definitívnym, trvalým, zjed no-

cujúcim prvkom, ktorý bude spája ť mesto nad Dunajom a 

priradí sa k úspešnému projektu akým je Eurovea. Ta m sa 

poberá naše mesto, toto je našim cie ľom. 

 

 Preto tento druh verejného priestoru si zaslúži na šu 

výnimo čnú pozornos ť a umož ňuje ho práve novonavrhnutá 

konštrukcia Ateliéru ALFA 04. Preto sa s ním musíme , aj 

keď nás čas neuverite ľne tla čí, aj po stránke 

architektonickej, popasova ť.  

 

 Aj preto vlastne vznikol tím architektov, s ktorým  

pán Ing. Ma ťaščík súhlasil a sedeli sme; ja som si to 

spo čítala 20-krát od 1. 2. tohto roku. Dvadsa ťkrát od 

päťminútových termínov, interných s pánom primátorom a ž po 

troj, štvr ťhodinové termíny s kolektívmi architektov, kde 

som skuto čne vyvinula ve ľkú iniciatívu, aby sme o tom aj 

odborne ako verejnú diskusiu, zahájili. Konzultoval o sa 

to, aj diskutovalo na Spolku architektov Slovenska.   

 

 Chcem vám priblíži ť niektoré hlasy; ve ľmi kritické. 

 Ako sa vy, pani hlavná architektka, viete s tým 

zmieri ť, že nebola vypísaná architektonická sú ťaž? 

 Moja odpove ď: Neviem.        

 

 Ďalší hlas: Dajte od toho ruky pre č. Ostanete v tom 

sama, vrhne to na vás zlé svetlo. 

 Moja odpove ď: Nedám.  

 

 Som tu preto, aby som skúsila všetky dostupné 

prostriedky na architektonické dotvorenie diela z p ohľadu   



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

81 

verejného priestoru a niesla za to zodpovednos ť, ktorou 

ste mi poverili.  

 

 Ďalší ve ľmi závažný citát od ve ľmi významného 

urbanistu bol: Pani architektka, bude to provizóriu m, ak 

sa to takto schváli; provizórium na 100 rokov.  

 Čo ma dos ť teda, poviem, hodilo dozadu.  

 Povedala som: Nesmie to takto dopadnú ť, musíme sa 

spolo čne usilova ť o výnimo čný výsledok.    

 

 Ako pán primátor nazna čil, musím konštatova ť, že toto 

úsilie do dnešného d ňa sa ukázalo ako jednostranné zo 

strany architektov, tvorcov, ktorí boli, hovorím, v  súlade 

s celým tímom poverení doriešením peších a cyklisti ckých 

ťahov, pretože vlastne sme sa ešte nedopracovali, 

nedopracovali vlastne k výsledku. 

 

 Je mi to ve ľmi ľúto, rada by som vám dnes ten 

výsledok prezentovala, ale túto možnos ť nemám. 

 

 

 Čo sa týka, budem reagova ť, ke ď ma pán poslanec 

Šovčík požiadal, ja som si ten list zohnala, a môžem na  to 

reagova ť.   

 

 Myslím, že také celkové, myslím taký celkový ten 

podtón je, že vlastne my požadujeme od inžinierov 

projektu, aby reagovali na náš návrh tak z h ľadiska 

odborného, profesionálneho, aby reagovali, či staticky je 

tento návrh možný.  

 Túto odpove ď sme do dnešného d ňa nedostali.  
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 Dostali sme odpovede ako to nebude fungova ť. 

Odpovede, čo sa týka verejného priestoru, čo sa týka 

zelene. O tomto to nové riešenie nie je. 

 

 To nové riešenie potrebuje jasnú víziu statického 

riešenia; doplnenia statického riešenia.  

 

 Som ve ľmi sklamaná, ke ď vo všetkých termínoch kde sme 

na jednom základnom termíne u pána primátora, aj za  

prítomnosti šéfa Komory architektov pána architekta  

Šujana, za prítomnosti architekta Igora Marka, ktor ý bol 

poverený dotvorením týchto verejných priestorov, sm e sa 

dohodli ve ľmi pozitívne. Áno, ideme spolo čne do toho, a 

postupne vlastne sme získavali informáciu, že sa ve ci 

nedajú. Až nakoniec tesne pred zastupite ľstvom, za čiatkom 

tohto týžd ňa bolo vlastne riešenie a priori odmietnuté. 

 

 Ja napriek tomu musím poveda ť, že verím, že toto 

nebude jednostranné úsilie, lebo ja vidím reálne, a j 

technicky možnos ť na základe pripravovaného návrhu tento 

most, poviem, doplni ť, prerobi ť o ve ľmi atraktívny verejný 

priestor, ktorý nám budú naozaj všetci len závidie ť, lebo 

most cez Dunaj, cez túto ve ľkú rieku takéhoto charakteru 

po celej d ĺžke tohto toku nie je. Bolo by to jedine čné. Je 

to most vyslovene mestský, promenádový (gong). 

 

 Ja hovorím, ja verím, že ešte stále sa nám podarí 

dospie ť k riešeniu.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. 

 Nech sa pá či, máte priestor ďalší. 

 

 Chcem vás informova ť, že sa do diskusie prihlásil aj 

pán Miroslav Ma ťaščík, projektant tohto diela. 

 

 Môžem vás požiada ť o súhlas s tým žeby vystúpil, aby 

sme mali na úvod dostatok informácií a potom mohli dať 

priestor pre vystúpenia poslancov.  

 

 Prosím, formálne len zdvihnite ruku, ktorí súhlasí te, 

aby vystúpil pán Ing. Ma ťaščík. 

 (Hlasovanie. 

 Pán inžinier, vy máte iba 3-minútový priestor.  

 Ve ľmi sa ospravedl ňujem, ale takéto sú regule nášho 

rokovania.  

 Nech sa vám pá či, môžte aj sem.  

 

 Čiže je tu priestor pre vystúpenie pána Ma ťaščíka ako 

projektanta Nosného systému, resp. Starého mosta v jeho 

novej konštrukcii. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Miroslav  M a ť a š č í k, projektant: 

 Dámy a páni, o moste cez Dunaj sa nedá hovori ť za 3 

minúty. 

 Ja si len dovolím zareagova ť na niektoré vystúpenia 

pani hlavnej architektky.   
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 Na marcovom vystúpení prezentovala mnohé úžasné di ela 

svetových architektov, medzi nimi bolo aj dielo Nor mana 

Fostera. To dielo, most, sa nazýva Milénium bridge.  Je 

postavené v jednom z najbohatších miest sveta, v Lo ndýne, 

v jeho centrálnej historickej časti. Ak sa to podarí, vám 

ho ukážem. 

 

 Tento most je zaujímavý tým, že inžinieri 

upozor ňovali tohto ve ľkého architekta na to, že ten most 

je nestabilný, že budú problémy. Hne ď po otvorení mosta sa 

ten most rozkýval a potvrdili sa všetky predpovede 

stavebných inžinierov, mostných inžinierov. 

 

 Samozrejme, ke ď bol problém a most hrozil že bude 

pred kolapsom, tak na vine boli mostní inžinieri. N a to 

majstro Foster povedal: Nemali ste ma poslúchnu ť, mali ste 

sa riadi ť vlastných rozumom. 

 

 Aj na základe tejto skúsenosti Norman Foster v rok u 

2004, po tom čo tento most skoro skolaboval, musel sa 

opravova ť, bol na dlhú dobu zastavený. V decembri roku 

2004 povedal nasledovné: 

 

 "Mosty sú predovšetkým vedeckými projektmi. To je 

dominujúci aspekt. My, architekti, nenútime inžinie rov, 

aby vyhoveli našim požiadavkám, ale spolupracujeme s nimi 

a možno aj na črtávame možné riešenia". 

 

 To je citát jedného z najvä čších architektov na 

svete. 
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 Tento most má šírku v ľavo pochôdznej plochy 4 metre a 

naše riešenie, ktoré predpokladáme má verejný pries tor, o 

ktorom hovorí pani hlavná architektka, 4-krát vä čší. 

Popritom nie sú žiadne lavi čky, žiadna zele ň, žiadne 

golfové ihriská, a je to v centre jedného najbohatš ích 

miest na svete.  

 

 My tu ponúkame 4-krát vä čšie plochy, ponúkame luxus, 

pochôdzne, desiatky metrov sedacích plôch, zele ň. 

Neponúkame golfové ihrisko, ani vodostrysky chcem p oveda ť. 

 

 Takže ke ď dnes sa rozprávame o polohe, že či 

Bratislava bude ma ť, okrem toho že to nedokážeme zvládnu ť 

časovo, že na to nebude ma ť patri čné peniaze, tak musím 

poveda ť, že lord Foster po týchto skúsenostiach získal 

pokoru k tomu čo nevie. Žia ľ, ja sa pohybujem po svete, 

kde o veciach rozhodujú ľudia, ktorí nevedia že nevedia, a 

chýba im pokora. Toto je citát tohto Fostera. 

 

 To znamená, pokia ľ sa budeme riadi ť skratkovými 

informáciami, pokia ľ sa budeme riadi ť článkami SME, ktoré 

som si mohol pre číta ť, a pokia ľ o takých závažných dielach 

budeme rozhodova ť takýmto spôsobom, tak to skon čí tak ako 

s týmto Fosterom.     

 

 Preto vás žiadam o pokoru k náro čným dielam cez 

Dunaj, ktoré sú mimoriadne náro čné diela.  

 A dúfam, že sa raz dopracujeme k tomu ako u mosta 

Apollo, ktorý zažil presne to isté. (gong).  

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Chcete ešte; tu je návrh pani námestní čky, že aby sme   

dali ešte priestor pre pána inžiniera. Ale môžme to  urobi ť 

tak, že mu dáme priestor ešte na jedno vystúpenie, to 

znamená že môže na konci zareagova ť lebo bude diskusia. 

Čiže pán Ing. Ma ťaščík sa posadil do tímu ľudí, ktorí sú 

pripravení odborne argumentova ť a vysvet ľova ť veci, ktoré 

sme vám predložili v našej informácií. 

 

 Ako ďalšia prihlásená reaguje pani architektka 

Konrádová. 

 Nech sa vám pá či, máte priestor na druhé vystúpenie. 

 

 

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

 Musím reagova ť, lebo tento most som uviedla ako 

príklad architektonickej sú ťaže. O ni čom inom v tomto mi 

nešlo, lenže na takéto mosty významné sa jednoducho  

usporiadavajú architektonické sú ťaže. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Vy viete, že tá sú ťaž bola pripravená v roku 2008 a 

pán primátor Ďurkovský nakoniec rozhodol že sa nevypíše. 

Keby sme ju mali absolvovanú a mali jej výsledky, m ohli 

sme túto diskusiu ma ť zvládnutú celkom inak. Ale to je 

fakt, ktorý nevieme spätne ovplyvni ť.  
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 My musíme rozhodova ť dnes a teraz a pozera ť sa 

dopredu, čo reálne v čase, ktorý máme k dispozícii, a máme 

ho relatívne ve ľmi, ve ľmi málo z h ľadiska tých krokov 

ktoré musíme urobi ť, aby sme boli úspešní. Tak v tomto 

čase sa musíme rozhodova ť tak, aby sme prijali to 

najlepšie rozhodnutie.  

 Prosím, otváram priestor pre vystúpenia poslancov.   

 Nech sa pá či, pán poslanec Uhler ako prvý.  

 

 

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

 Ja by som si pánovi Ing. Ma ťaščíkovi dovolil trošku 

oponova ť, pretože každá stavba, ktorá má plni ť nejaký ú čel 

je v prvom rade inžinierskym dielom. Aj budovy na b ývanie 

sú inžinierskym dielom, ale to neznamená, že ich ne chceme 

mať pekné. A dajú sa robi ť aj pekné a dajú sa robi ť aj 

škaredé. Máme tu v Bratislave mnoho prípadov. 

 

 Takže pod ľa mňa mali by sme pokra čova ť v tom, aby ten 

most aj esteticky nejako vyzeral, nielen aby neplni l len 

tú dopravnú tepnu. 

 

 Ďalej, čo sa týka tohto materiálu, je tam uvedená 

zmena stavby pred dokon čením.  

 A v tomto mi chýba Štúrova ulica, nie je tam uvede ná.  

 

 Sú tam rôzne časti, o ktorých sme sa už rozprávali, 

aby zmena stavby pred dokon čením na Štúrovu ulicu tam nie 

je.  

 A myslím si, že bude asi potrebná.  
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 Ešte ak sa vrátim k Ing. Ma ťaščíkovi, ak som ja dobre 

pochopil, tak doteraz to bolo celé robené zadarmo, a zrazu 

tu vyvstala nutnos ť zaplati ť 700.000 Eur. Neviem, nebol 

som na toto pripravený, a neviem odkia ľ zoberieme  

prostriedky, či mesto na to bude ma ť alebo nebude ma ť. 

 

 A k tým trom variantom, zdá sa mi zvláštne, že na 

pôvodný projekt, a teda na prvú a druhú variantu ni e je 

potrebné zmenu územného rozhodnutia. A na tú tretiu , ke ď 

zmeníme trošku tvar tej pochôdznej časti, je zrazu 

potrebné územné rozhodnutie. To by som bol ve ľmi rád, aby 

mi niekto vysvetlil, kde je tá hranica, kedy je a n ie je 

potrebné. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalší diskutuje pán poslanec Nesrovnal.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, milé kolegyne a 

kolegovia, mne sa zdá, že táto diskusia sa za čína úplne 

nesprávnym smerom.  

 My tu riešime konflikt, resp. vytvára sa konflikt 

medzi Ing. Ma ťaščíkom a hlavnou architektkou, pri čom tu 

vôbec nejde; to je zlá moderácia tohto problému, pá n 

primátor.   
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 Tu predsa ide o to, aké riešenie poskytneme na ten to 

centrálny mestský priestor. Či ten most, ktorý sa stal už 

súčasťou mestského verejného priestoru, či bude sp ĺňať aj 

náro čné estetické kritériá 21. storo čia, alebo či sa 

uspokojíme zase s priemernos ťou, s tzv. tými inžinierskymi 

riešeniami, tak ako sa to robilo doteraz.  

 Naša odpove ď bola - nie!  

 

 Ten most bol kedysi na kraji mesta, ale dnes už sa  

stal jeho sú časťou.  

 Dnes už spája centrálne mestské priestory Starého 

Mesta a Petržalky.  

 A v Petržalke sa predsa plánuje výstavba centra pr i 

tom moste. Ten most bude menej dopravný a viacej pe ší. Ve ď 

ten môže by ť krásny pobytový most, tam budú chodi ť 

Petržal čania a ľudia z druhej strany a zdržova ť sa v ňom. 

Pretože nebude plni ť iba funkciu prepravy z bodu A a bodu 

B. Ve ď to už je prekonaná koncepcia, tvári ť sa že dnes ten 

most iba slúži na to, aby sa ľudia prepravili z práce tam 

a spä ť.  

 

 Myslím si, že poslanci nemajú rozhodova ť, tak ako to 

povedal kolega Šov čík minule. Predsa je absurdné po nás 

chcie ť, aby sme my rozhodovali o tom, ako má most vyzera ť. 

Či majú ma ť chodníky 5 metrov, 4 metre, či má by ť statika 

taká, či má by ť gabarit taký, či tam má by ť taká 

prejazdnos ť, alebo onaká.  

 

 Ja chápem, že poslanci musia o tom vedie ť. Musia s 

tým vyslovi ť súhlas, to je samozrejmé.  
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 Ale chcie ť po nás takéto záväzné takéto rozhodnutia, 

mi zavá ňa trochu alibizmom, až by som povedal 

neschopnos ťou. Na čo máme celý ten odborný magistrát, 

odborný referát odborných pracovníkov, ke ď toto majú 

rozhodova ť poslanci.  

 

 Ve ď my sme jasne povedali, že chceme to najlepšie 

riešenie. Požiadali sme pani hlavnú architektku, ab y ho 

vypracovala a v tomto jej dôverujem, že plní zadani e 

uznesenia. Zadanie uznesenia zastupite ľstva.  

 

 Čiže, a to uznesenie je vedené ambíciou ma ť esteticky 

najlepšie riešenia; nielen iba dopravné, ale aj 

inžinierske.  

 

 Z toho vystúpenia pána Ma ťaščíka som sklamaný. Musím 

poveda ť, pán inžinier, pod ľa mňa to nie je hodné osoby 

vašej povesti a vašej reputácie, pretože vnášate do  tejto 

vecnej diskusie osobné prvky ješitnosti až urazenos ti.  

 

 A vlastne hovoríte Bratislav čanom, bu ď to bude tak 

ako chcem ja, alebo nebudete ma ť ni č. A to je nefér. To vy 

nemáte za potreby takéto nie čo.  

 Je to v podstate vydieranie.  

 A ako Bratislav čana ma to mrzí, že na takéto, dávate 

takýto odkaz.    

 

 Hovoríme o časovom probléme, ale ten most sa tu rieši 

od roku 2007.  
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 Tak, pán primátor, čo urobil magistrát, a čo ste 

urobili aj vy od za čiatku volebného obdobia, ke ď znovu sa 

Bratislav čania stavajú pred problém nedostatku času, znovu 

z nedostatku času sa tla čia veci do inžinierskych riešení, 

do priemerných riešení, proti ktorému protestuje ak o 

verejnos ť, jak laická tak aj odborná verejnos ť.  

 

 Ak je tu problém, tak prosím, nech sa pá či, ráno 

sadnite na lietadlo, le ťte do Bruselu a jednajte, aby sa 

to vyriešilo. Ale nie aby nám niekto povedal, že je  

problém s 3 mesiacmi, a tým pádom most na 100 rokov  budeme 

odsúhlasova ť v časovom a vecnom tlaku.  

 

 Pre m ňa je riešenie tohto mostu ur čitým symbolom, ako 

mesto rieši problémy svojich ľudí. Či sa uspokojujeme s 

priemernos ťou, s tým démonom ktorý tu panoval doteraz; vi ď 

protipovod ňový múrik, ale budeme ma ť nejakú ambíciu 

vytvori ť pre Bratislavu dielo, na ktoré budú môc ť by ť 

Bratislav čania takí hrdí, ako sú Londýn čania na ich bridge 

most, a ako sú obyvatelia iných miest. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem.  
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 Ja by som chcel iba za seba, že ja sa cítim, že ch cem 

sa k tomu vyjadri ť ako poslanec. Dokonca sa cítim ako 

odborník. Čiže vôbec to nie je také, že by som teraz dal 

všetko do rúk odborníkom a ako poslanec sa k tomu 

nevyjadrím. Ja chcem vedie ť, ako bude ten most vyzera ť. A 

chcem, aby bol čo najrýchlejšie na svojom mieste. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Pekár. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, pán primátor. Páni, to 

nie je spor, a dámy, teda ospravedl ňujem sa, to nie je 

spor pána Ing. Ma ťaščíka a pani hlavnej architektky. Ale 

tak ako tu bolo povedané, pani hlavná architektka a  pán 

hlavný dopravný inžinier vy si máte tieto veci 

vydiskutova ť, aby ste tu neprednášali spory.  

 

 Ja chápem pána Ing. Ma ťaščíka, som strojár.  

 Bolo by nezodpovedné od projektanta, aby projektov al 

nie čo čo mu spadne o rok, o dva, o desa ť rokov. On nie čo 

vypo čítal, nie čo navrhne, a architekt dotvorí.  

 

 My sme v desiatom mesiaci 2011 prijali uznesenie, kde 

na každom zastupite ľstve dostávame informáciu. Tak ako 
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povedal pán poslanec Hanulík, našou povinnos ťou je sa 

rozhodnú ť. Rozhodnú ť sa.  

 

 A ja si myslím, že mali by sme sa rozhodnú ť, aby ten 

most stal. A zamestnanci magistrátu sú povinní, aby  nám 

predkladali materiály, ako bude vyzera ť. A zodpovednos ťou 

vedenia mesta je, aby sme vy čerpali peniaze a aby sme 

stihli lehoty. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ja myslím, že práve v tom je ten problém. Ja som s i 

tiež pre čítal list, ktorý pán Ma ťaščík poslal poslancom. 

Pán  Pekár teraz povedal, stavite ľ pripraví a architekt 

dotvorí. Mne sa zdá, že pán stavite ľ odmieta spoluprácu s 

architektmi; prinajmenej s tými, ktorých on menuje vo 

svojom liste. A tam môže by ť problém. 

 

 Ja si myslím, že o tom moste budú diskutova ť nielen 

poslanci, ale budú diskutova ť aj Bratislav čania. Jeho 

projekty bude treba prezentova ť. Je to k ľúčový most, nie 

je to nejaká technická stavba. To je k ľúčový most s 

kultúrnym a historickým kontextom. A preto musí ma ť aj 

architektonickú, estetickú zložku dodiskutovanú a n ikto 

nebude pánovi Ma ťaščíkovi hovori ť do statiky mostu.  
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 Ale nie je možné vyhráža ť sa alebo odmieta ť 

spoluprácu alebo diskusiu o tomto diele, preto to j e 

verejné dielo. (gong) 

 

 

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 Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval tiež na pána 

Pekára. Samozrejme, ja tiež som študoval techniku, ale 

študoval som na technike priemyselný dizajn. Je to 

povedzme príbuzná oblas ť architektúry len v inej oblasti.  

 

 A samozrejme, tam už na škole nás u čili a som o tom 

presved čený, že ke ď má vzniknú ť pekné nové dielo, musí 

vzniknú ť súzvuk medzi naozaj technikom, potom dizajnérom 

alebo architektom a samozrejme ešte ekonómom. Lebo tieto 

tri zložité oblasti podmie ňujú všetko.  

 A naozaj my tu h ľadáme a snažíme sa o to, aby tento 

súzvuk tu bol.  

 

 Čiže chápem aj pána Ma ťaščíka, ale chápem aj pani 

architektku. A my sme tu na to, aby sme tento súlad  nejako 

dotiahli.  

 A samozrejme, tá ekonomická oblas ť, tá nás všetkých 

tiež obmedzuje. 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 Šov čík, ako ďalší prihlásený. 

 

 

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

 No, vážené kolegyne, vážení kolegovia, my poslanci  

mestského zastupite ľstva sme tu na to, aby sme prijímali 

politické rozhodnutia, nie technické. Na to sú tu 

odborníci, externí, interní.  

 

 Toto mesto má ve ľmi dobré skúsenosti s provizórnymi 

riešeniami. Odporú čam vám, aby ste si zašli na Hlavnú 

stanicu a pozreli si jej prístavbu, ktorá bola urob ená ako 

dočasné riešenie na 5 rokov. Ve ľmi dobre technicky 

zvládnuté dielo, inžiniersky dobré, ale pozrite sa na tú 

architektúru, pozrite sa na to ako je zvládnutý ten  

verejný priestor. Je to hanba tohto mesta.  

 

 Zdedili sme náš ľapnú mínu, ktorá spo číva v tom, že v 

roku 2008 bola domrvená, resp. bola zrušená tá situ ácia 

tým, že nebola vypísaná verejná architektonická sú ťaž, 

pretože naozaj nestaviame nový most niekde za Brati slavou, 

niekde pod Slovnaftom, staviame, alebo ideme rekonš truova ť 

most, ktorý patrí do trvalého vizuálu tohto mesta. Tvorí 

jeho vedutu. 

 

 A ke ď som v predošlom zastupite ľstve dával ten návrh 

uznesenia, tak pre m ňa ako pre politika to znamenalo to, 

že som chcel tú situáciu zachráni ť tým, že ke ď už je tá 
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situácia tam kde je, tak dajme ten mandát našej hla vnej 

architektke, ktorú sme si zvolili v tomto zastupite ľstve. 

Dostala našu dôveru, aby spolu s odborníkmi, ktorýc h si 

ich vyberie, ja som nemenoval žiadne konkrétne mená , aby 

pripravila a predložila nám stvárnenie toho verejné ho 

priestoru. A dostala náš ten mandát.    

 

 A keby dnes čoko ľvek predložila, tým že som jej ten 

mandát dal dvakrát, to znamená, že som jej dal hlas  ako 

hlavnej architektke, a dal som jej mandát aby ona 

predložila, tak dneska by mala, keby tu bolo to rie šenie, 

tak by som to riešenie odobril. 

 

 A výsledok je ten, že tu máme nejaký nezmyselný 

konflikt, ktorý si v tejto situácii, v ktorej sa 

nachádzame, čo sa týka financovania tohto diela, a 

časových limitov, jednoducho tento konflikt si už ne môžme 

dovoli ť. 

 

 Takže prosím, ja chcem, aby tu bola odpove ď na ten 

mandát, ktorý som ako poslanec, ako politik dal, ab y som 

mohol urobi ť ten ďalší krok, aby som ho odobril a išli sme 

ďalej. Lebo naozaj tie provizórne riešenia v tomto m este 

si môžme pozrie ť akože aj in natura; sta čí zájs ť na Hlavnú 

stanicu.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja sa necítim by ť 

poslanky ňou len preto, aby som sa rozhodovala politicky, 

ale aby som sa rozhodovala na základe odborných rie šení a 

posudkov. Preto som sa rozhodla, aj na základe čítania z 

obidvoch strán, aj na základe odborníka, ktorý bol 

vysú ťažený, a ktorý nám poslal materiál. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Drozd je ďalší diskutujúci. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Áno, ja si myslím to isté. Nie sme tu  

na to iba, aby sme politicky rozhodovali, ale naoza j aby 

sme rozhodli o najlepšom riešení. Čiže áno, máme tu tím 

odborníkov, ktorí predkladajú riešenia, a my, posla nci, by 

sme mali vybra ť ten najlepší variant, čo sa týka techniky, 

architektúry, ale aj ekonomiky. A samozrejme, ten časový 

horizont, ktorý je tu, musí by ť naplnený.  

 

 Žia ľ, práve toho času nemáme, aj v ďaka ur čitým 

pochybeniam, ktoré sa stávali v minulosti.  

 

 Ja si tiež myslím, že tá architektonická sú ťaž mala 

byť a je chybou, že nebola vyhlásená, preto sme teraz v 

takej situácii, v akej sme. A ten časový horizont nás 
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naozaj nepúš ťa do tej polohy, kde by sme chceli ma ť ten 

most. 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:  

 Ja by som bol ve ľmi nerád, keby sme sa chytali tých 

najnepodstatnejších vecí. Politické rozhodnutie pok ia ľ nie 

je podložené odborným zázemím, tak je čistý populizmus. 

Každé politické rozhodnutie musí by ť podložené odborným 

zázemím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pani poslankyni Tvrdej.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že dnes otázka  

znie, či chceme most v tomto volebnom období, alebo 

nechceme? 

 

 A ke ď chceme, tak musíme podpori ť Ing. Ma ťaščíka, 

ktorý nieko ľko rokov je vysú ťažený a on má na to mandát. 
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 To, čo sme schválili pred mesiacom, tak myslím si že 

sme skoro všetci zahlasovali, aby architekti sa tie ž do 

toho zapojili vzájomnými nejakými nápadmi. Dokonca sme 

vyslovene napísali, že mobiliár by mali dotvori ť.  

 

 Bola som ve ľmi prekvapená, ke ď v pondelok sme prišli 

na poradu na túto tému a zrazu sa objavila nejaká v arianta 

číslo 3, kde bola nová vizualizácia mosta. Ing. Mark o to 

poňal inak ako si myslím že aj ja, ke ď som hlasovala pred 

mesiacom; som toto uznesenie formulovala a som za n eho 

zahlasovala.  

 

 Prvky ješitnosti, nemôžem súhlasi ť s pánom poslancom 

Nesrovnalom v tomto smere. Ja by som chcela po ďakova ť Ing. 

Maťaščíkovi, že nám poslal ten e-mail, aby sme sa všetci 

zorientovali, čo a ako.  

 

 Myslím si, nešpekulujme už dnes. Ja hovorím v mene  

celého poslaneckého klubu KDH, jednohlasne sme sa d ohodli, 

chceme podpori ť variant číslo 2. Skúsme spravi ť, resp. 

spravme ten, stavba pred dokon čením; pardon, zmenu stavby 

pred dokon čením, po ďme do sú ťažte na zhotovite ľa, po ďme do 

toho, aby do 30. 6. 2015 sme mohli otvára ť Starý most. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

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

 Áno. Ďakujem pekne. Ja len doplni ť kolegy ňu by som 

chcela, že všetko čo smeruje k tomu, aby sme dnes 

neschválili alternatívu číslo 2, ktorú mimochodom nielen 

ja ako Bratislav čanka ale moje okolie považujeme za ve ľkú 

dobrú, bude znamena ť nielen riziko ale skoro istotu, že 

opravený most tu nebude ďalších "x" rokov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou na pani poslanky ňu Tvrdú chce reagova ť pán 

poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem. Samozrejme, pani kolegy ňa, ve ď my chceme 

most, to sme minule povedali úplne zásadne že chcem e ten 

most.  

 A chceme, aby pani Konrád ten most dotvorila; to b olo 

zadanie. Dnes tu sedíme, a to zadanie nie je splnen é. 

Namiesto toho nám magistrát prezentuje spor. Spor m edzi 

autormi jednotlivého zadania. Tak ja neviem, o čom mám 

dneska hlasova ť?  

 

 Ke ď sa dívam na uznesenie, tu je že berieme na 

vedomie informáciu a B. schva ľuje nejaké varianty jeden, 

dva, tri; neviem či mám správne uznesenie teda. Neviem, čo 

sú to za varianty, ktoré sú jeden, dva, tri.  
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 Je tu potom bod 2, nejaká čiastka z rozpo čtu mesta; 

to bu ď mám zlé uznesenie, alebo neviem vôbec o čom mám 

hlasova ť.  

 Toto nie je materiál na hlasovanie.  

 

 Ja čakám, že magistrát predloží výsledok práce, ktorý 

vzíde z toho mandátu čo dostali minule. A také ni č sa 

nestalo. Namiesto toho tu riešime spor medzi hlavno u 

architektkou a inžinierom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som sa tiež ešte zabudla vyjadri ť k 

návrhu uznesenia.  

 V B, tak ako som povedala, my zahlasujeme za varia nt 

číslo 2.  

 Ale v dvojke, my sme sa v pondelok bavili o tom, ž e 

by to malo by ť 700.000 Eur, tá suma tam chýba, alebo chcem 

opýta ť, či dodnes je nejaká iná? Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Len č. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel 

poprosi ť právnikov a filozofov, aby neurážali inžinierov a 

nevyhlasovali ich diela za priemerné.  

 

 Toto je situácia, ktorú som predpoklad že vznikne,  

keď som sa na minulom zastupite ľstve prihlásil k tomuto 

bodu a upozor ňoval som na istú zmierlivos ť, pretože ak z 

dotvorenia, ktoré architekti vložili do tohto diela  

vznikne úplne iné dielo, tak nie je reálne v čase proste 

naprojektova ť tento most a stihnú ť všetky termíny, ktoré 

stihnú ť máme.  

 

 Môžeme sa k ľudne o tom ešte rozpráva ť pol roka. A 

potom nie je problém aby nebola vypísaná architekto nická 

súťaž. K ľudne môžu architekti vymyslie ť úplne iný most a 

projektanti to naprojektujú. Ale to bude iba na pap ieri, 

pretože sa to nebude da ť zrealizova ť, lebo nebudeme ma ť na 

to peniaze. 

 

 K tomu návrhu, ktorý navrhol pán Ing. Ma ťaščík; ja si 

pamätám, že boli oslovení Bratislav čania s otázkou, ako si 

predstavujú ten most? A myslím, že zví ťazila tá varianta, 

taká tá historizujúca, ktorá by pripomínala ten mos t 

súčasný. A mám za to, že ten jeho návrh tomuto plne 

vyhovuje. 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 za vaše vystúpenie, pán poslanec. 

 Mali by sme teraz reagova ť na tú diskusiu tak, ako 

zaznela. 

 

 Ja sa pokúsim reagova ť v rámci diskusie, aby ste mali 

možnosť aj vy potom sa k tomu vyjadri ť, pretože je to 

vážna vec a mali by sme sa v tom zorientova ť.  

 

 Chcem poveda ť, že otázka pani poslankyne Tvrdej je 

asi k ľúčová.  

 A nekladiem ju vám, že áno alebo nie, chceme alebo  

nechceme ma ť most? Je to naozaj o tom, čo sme schopní v 

tom čase, ktorý máme k dispozícii, zrealizova ť.  

 

 Ja chápem všetkých architektov, ktorí by chceli ma ť 

možno iný most, chceli by ma ť sú ťaž; keby sme mali na to 

čas, tak tú sú ťaž urobíme. Niet asi človeka v tomto  

zastupite ľstve, čo by sa bránil tomu, aby sme sú ťažili o 

to, ako má vyzera ť Starý most.  

 

 Ale, ke ďže tá sú ťaž v minulosti urobená nebola, tak 

už to nevieme napravi ť. My dnes nesieme dôsledky toho, že 

sme sa dostali v tom procese nejako ďaleko, alebo niekam 

ďaleko, a nedá sa vráti ť spä ť.  

 

 Čiže, chceli by sme sú ťaž, ale nemôžme ju v tom čase, 

ktorý máme k dispozícii, zrealizova ť. Máme, pod ľa mňa 

povinnos ť, pokúsi ť sa získa ť finan čné prostriedky. To 

robíme od za čiatku tohto volebného obdobia, a potom 

zabezpe či ť realizáciu. 
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 Čiže pre m ňa k ľúčová otázka, či vieme zrealizova ť 

alternatívu číslo 3, to znamená alternatívu kde ten 

priestor bude dotvorený moderným spôsobom popri 

konzervatívnej mostnej konštrukcii, je otázkou toho , či sa 

to v tom čase, ktorý máme k dispozícii, dá urobi ť.  

 

 Ak treba územné rozhodnutie, odpovedám na otázku p ána 

poslanca Uhlera, zmenu územného rozhodnutia, tak sa  to 

podľa všetkého stihnú ť nedá. 

 

 Ak povie stavebný úrad, že netreba zmenu územného 

rozhodnutia; nie sme to my, kto to môžme poveda ť. Je to 

stavebný úrad, ktorý povo ľoval ten most. Ten nám môže 

poveda ť, že to nemusíme týmto spôsobom robi ť.  

 

 Stále je to tak, že pri alternatíve číslo 3 tých 

projektových prác, ktoré treba urobi ť, a statických 

výpo čtov je omnoho viac.  

 A potom je otázka, či stihneme realizáciu? 

 

 Čiže pre m ňa výber dva a tri je výber ten, či sa to 

reálne dá stihnú ť.  

  

 Lebo aj ja by som chcel ma ť krásny most, podobne ako 

poslanci ktorí o tom diskutovali. Aj ja by som si ž elal, 

aby sme ho mali čo najlepší, aby bol čo najfunk čnejší. Len 

predstava, že to bude most, na ktorom si posedíme, ak vám 

bude každé dve minúty okolo vás hu čať elektri čka alebo 

elektri čko-vlak, tak ono je to v prvom kole a v prvom rade 

dopravný most. Dopravný v tom, že má 120 alebo 140 tisíc 
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ľudí, ktorí bývajú v Petržalke, dopravi ť do mesta; okrem 

iných spôsobov dopravy, ktoré budeme používa ť.  

 

 Je pravda, že my dnes odpo čtujeme uznesenie z 

minulého mesiaca. Tak ako to dokumentovala pani hla vná 

architektka, strávili sme na tom ve ľmi ve ľa času, aby sme 

sa pokúsili nájs ť riešenie.  

 

 Je pravda, že to sa nedá rozhodnú ť tu na 

zastupite ľstve, či bude tri alebo dva. M ňa trochu 

prekvapuje to uznesenie, pretože my sme boli dohodn utí 

inak.  

 

 A možno by sme si mali urobi ť krátku prestávku, kým 

to dotiahneme do konca, aby sme tu neurobili nejakú  chybu. 

Ja si nemyslím, že možno rozhodova ť teraz, že áno, za, 

proti.  

 

 Ja som ve ľmi v ďačný za vyjadrenia poslancov, ktorí 

hovoria, že vedia akceptova ť aj alternatívu číslo dva, 

pretože ju považujú za reálnu, pretože ju považujú za 

realizovate ľnú v tom čase, ktorý máme k dispozícii a 

nemajú s ňou problém.  

 Nemyslím si, že toto má by ť dnes predmetom nášho 

rozhodovania.  

 

 Je potrebné poveda ť k finan čným prostriedkom; k tomu 

sa vyjadrí pán Ing. Schlosser, ktorý bol rokova ť na 

ministerstve. Nechce to zatia ľ priame peniaze z nášho 

rozpo čtu. Je možné tie náklady na dotvorenie tej 

projektovej dokumentácie rieši ť z európskych pe ňazí, čo by 
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bola tá dobrá správa, pretože by sme neza ťažovali ani 

rozpo čet, ani METRO.  

 

 Ak ma pán poslanec Nesrovnal vyzýval, že cho ďte do 

Bruselu a rokujte, to čo sa v Bruseli vyrokova ť nedá je 

pred ĺženie termínu. Ten platí pre celú Európu. A nepozná m 

takého machra, ktorý by vyrokoval, že nie 2015 ale tak 

2016, lebo my v Bratislave to nestihneme. Všetci to  musia 

stihnú ť, alebo vrátia peniaze. Tie pravidlá platia pre 

všetkých a platia na celé programovacie obdobie. Čiže, 

prosím, takýto mandát nemôžem prija ť, pretože sa to nedá 

splni ť.  

 

 V tom čase, ktorý máme k dispozícii, máme vybra ť to 

najlepšie riešenie. Úprimne vám poviem, že to moje 

riešenie je také; ak sa dá stihnú ť alternatíva číslo tri, 

urobme trojku. A ak sa nedá stihnú ť, ak nie je možné ju 

zrealizova ť v tomto čase, tak urobíme dvojku, pretože je 

to reálna odpove ď na potreby, ktoré toto mesto má. 

 

 A tiež to bude most, taký nikde nemajú, pretože 4, 8 

metrové verejné priestory po jednej a druhej strane  

nenájdete na žiadnom priehradovom moste nikde v Eur ópe, 

ani na svete. (gong)  

 Ten most tu bude prvýkrát.  

 

 Myslím si, že som odpovedal na všetko to čo bolo v 

diskusii potrebné poveda ť.   

 Pani hlavná architektka má faktickú poznámku, pret ože 

už tretíkrát nemôžte vystúpi ť v diskusii. 

 Čiže faktická poznámka, nech sa pá či. 
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Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja som už minule na 

zastupite ľstve upozornila, že to nebude okráš ľovanie, my 

nebudeme vybera ť lavi čky alebo osvetlenie, že to nie je; 

proste je to samozrejme tiež úloha architektov, ale  to by 

nemalo by ť o tom.  

 

 Od za čiatku rokovania s Ing. Ma ťaščíkom sme vlastne 

sa dohodli, že ideme zve ľaďova ť teda verejný priestor. A 

vlastne za jeho prítomnosti sme diskutovali, čo sa ešte dá 

robi ť s konštruk čnými časťami týchto chodníkov, a peších, 

a cyklistických trás, pretože ten most ešte nie je 

doprojektovaný. Nebolo povedané číslo 80 %. Neviem to, 

nemám tú dokumentáciu, neviem posúdi ť čo je 

naprojektované.  

 Ten projekt nie je dokon čený, ten projekt stavby pred 

dokon čením sa musí ešte len urobi ť. A v rámci tejto práce 

sa dá takisto zoh ľadni ť, či tá konzola bude ma ť 3,60 alebo 

3,20.    

 

 Zásadne nezvä čšujeme plochu vlastne týchto chodníkov. 

Nie je vôbec dôvod, aby sa išlo na zmenu územného 

rozhodnutia. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám pekne, pani hlavná architektka. 

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

 Ešte raz. My sme, samozrejme, za Nový most, o tom sme 

sa tu nieko ľkokrát vzájomne presved čili. Bázou pre most má 

byť tá varianta číslo dve, a minule sme si povedali, že 

pokúsme sa, dajme mandát, pokúsme sa ju skvalitni ť.  

 

 Ke ď po čujem vás, pán primátor, mám dojem, že sa 

nepodarilo naplni ť toto uznesenie, že mestu sa nepodarilo 

dosiahnu ť ďalší krok v tej kvalite tých verejných 

priestorov. 

 

 Ale tiež som toho názoru, dajme si prestávku a po ďme 

naformulova ť to uznesenie tak, aby sme si nezatvorili 

dvere k ďalším pokusom o skvalitnenie verejných 

priestorov, pokia ľ je ešte na nich čas, hej. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem vám pekne. 

 Pán poslanec, presne tak uvažujem ako ste to 

povedali. 

 Poprosím ešte faktické poznámky poslancov; pána 

poslanca Len ča, pána poslanca Šov číka. 

 Nech sa pá či, páni poslanci. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som bol rád, keby na pani 

architektku ešte mohol reagova ť pán Ma ťaščík, aby sme 
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nezabudli na neho, že má tiež ešte vystúpi ť v rámci toho 

závere čného slova.  

 

 A potom by som chcel poveda ť, môže sa to bra ť ako 

vydieranie zo strany projektanta, ke ď povie, že proste 

Nový most nestihne v takom krátkom čase naprojektova ť. Ja 

by som v tomto veril pánovi Ma ťaščíkovi. Je iné proste 

dotvori ť nejaký projekt, ktorý je rozpracovaný na 80 % ako 

začať robi ť úplne nový. A ten čas potrebný na to, je 

neporovnate ľný. 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 som dával ten návrh uznesenia, tak som to vnímal 

tak, že je to nejaká posledná šanca nejako skvalitn i ť ten 

produkt, ktorý tu po sebe necháme v tomto meste. A potom 

čo si pre čítal v materiáli a dnes vypo čul musím 

skonštatova ť, že sme túto šancu nevyužili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Vážené poslankyne a poslanci, neuzatváram rozpravu . 

Nechávam ju otvorenú preto, že môže v rámci prestáv ky 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

110  

vzniknú ť návrh, ktorý bude potrebné prednies ť, aby sme ho 

mohli na záver schváli ť.  

 Čiže nechávam otvorenú rozpravu. 

 

 Vyhlasujem prestávku; je 10,49. 

 Dohodnime sa, že 11,15? 

 11,15 budeme pokra čova ť v našom rokovaní. 11,15. 

 

 (Prestávka od 10,49 h do 11,15 h. Po nej:)   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, vážených pánov poslancov a poslankyne, keb y 

sa vrátili do rokovacej sály, budeme pokra čova ť v našom 

rokovaní. (gong) 

 

 Je 11,23, preto vás prosím, keby ste sa vrátili do  

rokovacej miestnosti, aby sme mohli pristúpi ť ku otvoreniu 

nášho rokovania.   

 

 Prosím, ešte raz, vážených pánov poslancov, vážené  

panie poslankyne, keby sa vrátili do rokovacej mies tnosti. 

 

 Vážené panie poslankyne a páni poslanci, prosím, k eby 

ste zaujali svoje miesta.  

 

 Sme v prerušenej rozprave bodu číslo 10: 

"Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v 

Bratislave a v jej regióne". 
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 Prosím, keby ste sa posadili.  

 Poprosím pána poslanca Koleka, poprosím pána posla nca 

Drozda, keby bolo možno, aby ste sa usadili na svoj e 

miesta. Ďakujem pekne.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 po čas prestávky, ktorú sme vyhlásili, som rokoval so 

zástupcami poslaneckých klubov, diskutovali sme s 

projektantom, s pani hlavnou architektkou. Tá téma,  ktorú 

máme uzatvori ť, je mimoriadne zložitá.   

 

 Ale chcem vám navrhnú ť nasledovný postup: 

 Pán poslanec Drozd, poprosím, keby ste sa usadili aj 

s pánom Kubovi čom na svoje miesta a mohli sme pristúpi ť k 

rozhodovaniu.  

 

 Chcem vám navrhnú ť nasledovnú úpravu uznesenia. 

 Bod A. ostáva, berie na vedomie, tak ako to bolo 

predložené. 

 Bod B. by sa celý zmenil na nasledovný bod.  

 B. by znelo takto: 

Súhlasí, a teraz, s čím by zastupite ľstvo vyslovilo 

súhlas.  

 "S pokra čovaním projektových prác pod ľa variantu 

číslo dva s tým, že mobiliár mosta (svetlá, lavi čky, 

zábradlie, podlahy; a môžu by ť bodky, ale myslí sa najmä 

toto), mobiliár mosta bude objednaný mestom po posú dení 

alternatív mobiliáru pripravených projektantom v 

spolupráci s pani hlavnou architektkou".  
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 Toto je môj návrh uznesenia, ktorý autoremedúrou 

upravujem oproti pôvodnému zneniu bodu číslo B. 

 

 K finan čným veciam sa chcem vyjadri ť v takom zmysle, 

ako to môže potvrdi ť pán hlavný dopravný inžinier, že 

financie z rozpo čtu mesta v tejto chvíli uvo ľňova ť nie je 

potrebné, pretože po čítame s tým, že tie projektové práce 

zaplatí Ministerstvo dopravy z realiza čných pe ňazí, ktoré 

sú na projekt. Ako keby sme navýšili cenu diela o 

projektové práce, takto to navrhol aj projektant.  

  

 Nám sa tá cesta zdá schodná, máme ju prerokovanú a j 

na ministerstve, čiže je to reálna cesta bez toho, aby sme 

my navyšovali dlh, ktorý sme urobili na METRE z h ľadiska 

úveru, ktorý sme tam zobrali. 

 To je, prosím, môj návrh do diskusie.  

 Dvoma faktickými poznámkami chcú reagova ť;  pani 

poslanky ňa Tvrdá a po nej pán poslanec Nesrovnal.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, myslím, že nie je vhodn é 

do uznesenia dáva ť akéko ľvek bodky. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže nebudú bodky. Ďakujem pekne. Máte pravdu. 

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

 Ďakujem pekne. Je to uznesenie tak, ako sme hovorili .  

 Ale chcem teraz nahlas všetkým poveda ť, pripomenú ť 

alebo zdôrazni ť, že to znamená koniec varianty číslo tri, 

že sa nám nepodarilo naplni ť tú ambíciu. A nepodarilo sa 

nám to, aj teda nie nám, a nepodarilo sa mestu napl ni ť tú 

ambíciu. Jeden centrálny verený priestor spravi ť 

ambiciózne tak, aby bol ozdobou a pýchou mesta 21. 

storo čia. Bude to zase, nechcem to nazýva ť priemerne, lebo 

nechcem sa dotknú ť tohto diela, ale zasa to bude jedno 

inžinierske riešenie z núdze a z nedostatku času. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Chcem len podpori ť to, čo povedal pán poslanec 

Nesrovnal. Naozaj, ke ď som dával to uznesenie, som mal inú 

ambíciu. Nechcem urazi ť interieristov, ale týmto sme 

urobili s pani hlavnej architektky len bytovú archi tektku, 

pretože ja som hovoril naozaj o tom celom verejnom 

priestore, a nie o svetlách a lavi čkách.  

 

 Ale, žia ľ, pod dojmom tejto diskusie, ktorú sme tu 

dnes mali, som aj ja pochopil, že proste jednoducho  tá 

situácia, nakonfigurovaná spôsobom tým, že dnes var ianta 

číslo tri umrela a musíme prija ť variantu číslo dva. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pán 

poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja si myslím, že varianta číslo tri, čiže nové 

výberové konanie jednoducho je alternatívou iba vte dy, ak 

sa zriekneme termínu, ktorý je šancou získa ť peniaze. 

Jednoducho to chcem, aby tu zaznelo. 

 

 Nikto z nás by si teraz nemal robi ť alibi, že až sa 

ten most postaví, ja som upozor ňoval. Lebo kto si takéto 

alibi robí, tak nech si vezme zodpovednos ť aj za to B, že 

v poriadku, tak nech most nie je, bude projekt.  

 

 Ale to ni č nemení na tom, čo som povedal v príspevku 

predtým, že predsa takýto vážny projekt nemôže by ť vecou 

autorskej samo ľúbosti, či z jednej strany, z druhej, alebo 

z tretej.  

 

 Apelujem aj na vás, pán primátor, aby ste využili 

všetky svoje kompetencie na to, aby po schválení to hto 

uznesenia mala architektonická zložka a kvalita toh o diela 

naozaj prim.  

 A aby, samozrejme, všetci sa tešíme, že most bude 

staticky, pevný, že je dobré, a s dobrým úmyslom 

pripravený (gong), ale architekti tam majú proste s voj 

priestor.   
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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 Šov čík. 

 

 

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

 No, len chcem podotknú ť, že škoda, že toto vystúpenie 

tu nezaznelo v minulom volebnom období, v tom roku 2008, 

mohli sme dnes by ť v inej situácii.  

 

 

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 Maz 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len to ľko chcem 

poveda ť, že v prvom rade som rád, že zví ťazilo racionálne 

myslenie.  

 A pán primátor, fakt ďakujem tebe za ten návrh 

uznesenia a za tú druhú alternatívu, lebo ja tu nec hcem 

byť teraz v úlohe proroka, ale myslel som si už aj v 

predchádzajúcich mesiacoch, že nie čo takéto nie je celkom 

myslite ľné a schodné z titulu toho časového limitu, ktorý 

máme.  

 

 To znamená, že po ďme robi ť to čo vieme stihnú ť.  
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 A myslím si, že nakoniec to čo povedal aj môj 

predre čník pán Budaj, nakoniec to nebude také zlé na 

základe tých alebo z dôvodu tých okolností, ktoré u ž tu 

boli spomenuté. Takže nebudem to tu opakova ť. 

 

 Takže bu ďme radi že, a ke ď dostaneme finan čné 

prostriedky a budeme úspešní, že aspo ň takýto most v 

Bratislave bude stá ť. Ďakujem pekne. 

 

 

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 Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Pán Šov čík asi myslel m ňa. Neviem, teda rád by som 

poznal tú zázra čnú vetu, ktorou som ja mohol zabezpe či ť v 

roku 2008, aby primátor kone čne vyhlásil sú ťaž na prípravu 

mostu. To máte trošku; tla číte na inom hrobe. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A myslím že na zlom, pretože to nebol váš primátor , 

pán poslanec.  

 Ale dobre, nebudeme to rozvíja ť, vieme kde sme.    

 A tú faktickú poznámku ja tiež nepovažujem za 

korektnú. 
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 Prosím, ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 Prosím teraz návrhovú komisiu, aby sme uzatvorili 

tento bod rozhodnutím. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v časti A, tak ako 

je to navrhnuté v materiáli, čiže berieme na vedomie. 

 

 A časť B sa mení tak, ako to pán primátor 

prezentoval. Čiže zo schva ľuje sa mení na súhlasí. A ten 

text ďalej pokra čuje; s pokra čovaním projektových prác 

podľa variantu dva s tým, že mobiliár - tu by som si 

dovolil doplni ť Starého mosta, aby sa vedelo že o ktorý 

ide, v zátvorke: svetlá, lavi čky, zábradlie, podlahy, 

koniec zátvorky, bude objednaný hlavným mestom Slov enskej 

republiky Bratislavou po posúdení alternatívy mobil iáru 

projektantom v spolupráci s hlavnou architektkou.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Po posúdení "alternatív" mobiliáru. 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Alternatív, pardon. Čiže takto. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto uznesení . 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťdva poslancov hlasovalo za, nikto nebol 

proti, nikto sa nezdržal. 

 Ve ľmi pekne ďakujem za prerokovanie a schválenie bodu 

číslo 10. 

 

 Bod číslo 11. 

 

 

BOD 11:  

Návrh na usporiadanie práv a povinností hlavného me sta SR 

Bratislavy so spolo čnos ťou METRO Bratislava, a.s. v 

súvislosti s výstavbou Nosného systému MHD Bratisla va, 

prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Materiál uvedie riadite ľka magistrátu pani JUDr. 

Viš ňovská. Nech sa pá či. 

 

 A odovzdávam vedenie schôdze pani prvej námestní čke.  

 

 Musím sa zú častni ť medzi 12,00 a 13,30 h zasadnutia, 

výro čného zasadnutie Slovenskej obchodnej a priemyselnej  
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komory za ú časti prezidenta republiky a ďalších 

predstavite ľov štátu.  

 

 Čiže chcem, aby zasadnutie viedla pani námestní čka s 

tým, že keby ste prišli až k bodu 23 a 24 chcem by ť pri 

ňom. 

 A prosím, aby ste procedurálne to zariadili tak, ž e 

sa to bude rokova ť až v poobed ňajších hodinách. To znamená 

po 13,30. Predpokladám, že v tom čase, ktorý dovtedy 

zostáva, vyhlásite aj obednú prestávku. 

 A po obede budeme riadne pokra čova ť v programe tak, 

ako ho máme schválený.  

 

 Prosím, pani riadite ľka má slovo. 

 Pani námestní čku poprosím, keby sa presunula na 

miesto, aby mohla riadi ť rokovanie. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ako už bolo povedané pánom 

primátorom v predchádzajúcom bode, tento materiál ú zko 

súvisí práve s bodom číslo 10. Z dôvodu realizácie celého 

Nosného systému sme museli pristúpi ť k úprave niektorých 

existujúcich práv, a to tým, že vlastne hlavné mest o 

vstúpi do práv a povinností spolo čnosti METRO, akciová 

spolo čnos ť. 

 

 Takže v predkladanom materiáli tam uvádzame všetky  

zmluvy, ktoré je potrebné v tejto súvislosti zmeni ť a 

musia sa robi ť teda rozhodnutím mestského zastupite ľstva. 
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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 za úvodné slovo. 

 Máme tu aj odborníkov, ktorí sa zú čast ňovali na 

vypracovaní tohto materiálu, takže otváram diskusiu , a 

môžu aj oni zodpoveda ť vaše prípadné otázky.  

 Je niekto prihlásený do diskusie?  

 Nikto sa neprihlásil do diskusie. 

 Kon čím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o uvedenie 

návrhu uznesenia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

uvedené v materiáli. 

 

 

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 ťtri.  

 Za bolo tridsa ť, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 

 Prechádzame na bod číslo 12. 
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BOD 12:  

Správa o cestovnom ruchu za rok 2011.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Myslím, že to môže by ť aj bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu. 

 A prosím, nech sa pá či, pani Reinerová má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. V zmysle prijatého návrhu uzneseni a 

odporú čam vám, vážení kolegovia, po prerokovaní tento 

materiál zobra ť na vedomie. 

 

 Ale v rámci tohto bodu by som vás chcela informova ť o 

vývoji situácie oh ľadne založenej organizácie cestovného 

ruchu, ktorú sme koncom minulého roka vytvorili v 

partnerstve so súkromným sektorom.  

 

 Chcem vás informova ť, že doposia ľ sa nám nepodarilo 

naštartova ť činnos ť tejto organizácie tak, ako sme si 

predstavovali. Doposia ľ sme mali tri valné zhromaždenia 

okrem jedného ustanovujúceho. A na dvoch mimoriadny ch 

valných zhromaždeniach sme nedospeli k výsledku, kt orý sme 

predpokladali. 

 

 Prvé bolo ur čené na vo ľbu výkonného riadite ľa; dodnes 

ho nemáme.   
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 Druhé bolo zamerané na schválenie stanov; dodnes n ie 

sú schválené.  

 

 Organizácia má za úlohu vytvori ť platformu pre 

spoluprácu medzi mestom a subjektmi, ktoré podnikaj ú v 

oblasti cestovného ruchu. Avšak spolupráca s týmito  

subjektmi je ve ľmi ťažká, a dá sa poveda ť s istými až 

nemožná. 

 

 Na základe toho sme na poslednom valnom zhromažden í 

prijali isté opatrenia a pokúsime sa nejako reštart ova ť 

túto organizáciu a prispie ť k rozbehu činnosti. Je to nový 

subjekt, ktorý nemá nejakú predchádzajúcu vzorovú činnos ť, 

podľa ktorej by mohol postupova ť. 

 

 Bratislavská organizácia cestovného ruchu vznikla ako 

jedna z prvých na Slovensku, takže sme v istom slov a 

zmysle pioniermi v tejto činnosti. Verím, že sa nám 

postupom času podarí nejako rozbehnú ť túto činnos ť, ale 

zatia ľ sa nemáme čím pochváli 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 za základnú informáciu o činnosti 

Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.  

 

 Hlási sa ešte niekto do diskusie?  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie, preto kon čím 

diskusiu na túto tému. 
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 A prosím návrhovú komisiu, aby pre čítala alebo 

uviedla návrh uznesenia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené v materiáli.  

 

 

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 ťdva. 

 Za bolo tridsa ťjeden, nikto proti, jeden sa zdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 

 Bod číslo 13. 

 

 

 

BOD 13:  

Návrh Dohody o spolupráci medzi hlavným mestom SR 

Bratislavou a štatutárnym mestom Brnom.   
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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 

 Predkladate ľom je tu pán primátor, zodpovedný pán 

Ing. Marian Miškanin, ale on je na služobnej ceste.   

 Takže by som to zatia ľ nechala bez úvodného slova. 

 Ak máte nejaké otázky, otváram diskusiu. 

 Máme tu spracovate ľov, takže by vám mohli na prípadné 

otázky odpoveda ť. 

 

 Hlási sa niekto do diskusie? Áno. 

 Pani poslanky ňa Reinerová, nech sa pá či, máš slovo.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Chcem poveda ť, že takisto ako 

predchádzajúci aj tento materiál bol predmetom roko vania 

komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu . 

Komisia sa v tomto bode dohodla jednohlasne na podp ore 

takejto spolupráce, lebo obsahuje široké spektrum a ktivít, 

ktoré si môžeme s potenciálnym partnerom po podpise  dohody 

vymie ňať skúseností v oblasti územného plánu, cestovného 

ruchu, dopravy a ďalších; všetky sú tu vymenované.  

 Takže táto spolupráca by mohla by ť vzájomne výhodná 

pre obe strany. Odporú čam schváli ť. 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 pani predsední čka komisie cestovného ruchu za 

prezentáciu aj stanoviska komisie cestovného ruchu.  
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 Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

 Kon čím diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v  

materiáli. 

 

 

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 ť 

 Za bolo dvadsa ťosem, nikto proti, dvaja sa zdržali.  

 Všetci hlasovali a uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne. 

 

 Prechádzame na bod číslo 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Plnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 171/2011 Územný plán hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy - prípravné práce.  
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá 

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Krátke úvodné slovo by som prosila, nie je tu pani  

Plencnerová, tak jej zástupky ňou. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 Moje meno je Eva Balašová, zastupujem tu dneska 

sekciu územného rozvoja Ing. arch. Plencnerovú. 

 

 Na minulom zastupite ľstve ste mali záujem dozvedie ť 

sa o tom, ako postupujú práce na novom územnom plán e, 

ktorý ste nám uložili okamžite za čať vypracúva ť. 

Informáciu, ktorú ste dostali zh ŕňa tie základné, formálne 

aj neformálne kroky, ktoré sa udiali. A takisto tam  

načrtáva postup krokov, ktoré sa majú vykona ť tak, ako 

vyplývajú zo stavebného zákona. 

 

 Ak budete ma ť otázky k tým krokom, môžem hovori ť 

podrobnejšie. Poviem k tomu, že sa udialo dodnes. 

 

 Vykonané boli prípravné práce. Boli oslovení 

obyvatelia mesta, boli oslovené všetky možné inštit úcie, 

ktoré sa zú čast ňujú na prerokúvaní a tvorbe územného 

plánu. Dostali sme ve ľké množstvo pripomienok, podnetov a 

námetov. Tieto boli spracované do komplexného mater iálu 

prípravných prác.  

 Komisia územného a strategického plánu bola s týmt o 

materiálom oboznámená. Vlastne teraz prechádzame do  

ďalšieho kroku. 
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 Paralelne však so všetkými tými prácami a aj s tým  čo 

máte napísané v tom materiáli, prebiehajú ďalšie práce, 

ktoré vlastne majú zabezpe či ť to, aby tento územný plán 

prinášal skuto čne nejakú novú kvalitu oproti tomu čo tu 

bolo v predchádzajúcom období.  

 

 Stavebný zákon sa nezmenil, preto tie formálne kro ky 

pôsobia tak a vyzerajú tak, ako boli samozrejme sch válené 

predtým, alebo teda ako boli platné v predchádzajúc om 

územnom pláne.  

 

 To, o čo sa snažíme dnes je, rôznymi podpornými 

materiálmi, na ktorých sa už ve ľmi intenzívne pracuje, 

prinies ť do územného plánu niektoré nové prvky, ktoré mu 

dajú práve tú kvalitu, pre čo sa ten nový územný plán má 

robi ť.     

 

 Neviem, na ko ľko teraz chcete o tom viacej hovori ť. 

 Tieto materiály budú postupne predkladané komisii,  

ktorá bude zrejme rozhodova ť o tom, čo všetko budeme 

predklada ť ďalej vám na zastupite ľstvo. Možno nechám na 

otázky. 

 

 

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 za úvodné slovo. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Hlási sa niekto do diskusie? 

 Áno. Pán poslanec Černý, nech sa pá či, máte slovo. 
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Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja som, vzh ľadom k tomu, že som bol 

nosite ľom tohto uznesenia navrhovaného, ono obsahovalo aj 

informáciu o zmenách a doplnkoch 03; tú som si naši el 

potom v informa čnom materiáli a v prílohe. Len trošku 

nerozumiem, pre čo to nie je spojené, to by som poprosil na 

vysvetlenie.   

 

 Sú časne beriem to ako taký nejaký trošku na škodu 

veci, hoci chápem procesné úkony s prípravou nového  

územného plánu, že vlastne budeme pracova ť na nie čom, čo 

bude schva ľova ť eventuálne až ďalšie zastupite ľstvo, alebo 

teda v ďalšom volebnom období. V podstate sa bude opakova ť 

neustále táto situácia.  

 

 Ale moja otázka smeruje teraz k zmenám a doplnkom 03, 

ktoré ste, teda si dovolím toto na čať vzh ľadom k tomu, že 

súvisí spolu, napriek tomu že je to v informa čnom 

materiáli.  

 

 Tá pôvodná informácia z komisie územného plánu bol a, 

že sa bude jedna ť iba o nejaké metodické zmeny. Táto 

informácia v tejto informatívnej správe je trošku t aká 

voľnejšia.  

 

 A chcel som apelova ť v tejto záležitosti, aby sa 

neopakovala situácia tak ako pri zmenách a doplnkoc h 02, 

kedy v podstate sme boli postavení pred nejaký balí k 

zmien, z ktorých už sa nedalo ni č vybera ť, opravova ť a 

jednoducho bolo ur čené schváli ť alebo neschváli ť. 
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 Toto som chcel sa spýta ť informáciu, akým spôsobom 

ste túto vec ošetrili, aby sa neopakovala? 

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 Dobre. Tak odpoviem na obidve otázky. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Keby ste po čkali, prosím vás, ešte je diskusia, a vy 

to potom zhrniete na konci. Dobre? 

 Ešte je prihlásená pani starostka Feren čáková, nech 

sa pá či. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja by som tiež chcela 

nadviaza ť na, nadviaza ť teda na kolegu Černého. A síce 

moja otázka možno bola položená, ale stále taká nej aká 

jasná odpove ď nebola daná.  

 Presne 03, zmeny a doplnky, v materiáli priamo je 

uvedené, že bolo teda zaevidovaných spolu 361 podne tov, 

teda už do nového územného plánu. Avšak skuto čne sú to 

podnety, ktoré sa týkali možno už zastavaného územi a, 

ktoré v rámci územného plánu bolo nejako iná č zadefinované 

sú. Tu, ja neviem, zrejme čakajú doty ční, ktorým bola 

spôsobená takýmto spôsobom ujma o nejaké urýchlené 

riešenie daného problému. 
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 Že či skuto čne teda budú tie 03 len nejakého 

metodického charakteru, alebo budú ma ť metodický charakter 

alebo, či sa budú rieši ť aj teda tie podnety, ktoré neboli 

alebo sa nestihli do 02, pretože nebolo zistené, že  teda 

sú takéto problémy. Alebo sa budú naozaj rieši ť teda až v 

novom územnom pláne. 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 poslanky ňa Krištofi čová so 

svojimi otázkami.  

 

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja by som sa rada spýtala, do akého 

obdobia možno ešte podáva ť podnety do zmien a doplnkov 03 

alebo prípadne 04?  

 

 A kedy je ten dedline, kde sa to už uzatvára? 

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. 

 Prosím pani Balašovú, ktorá zastupuje pani 

Plencnerovú, aby reagovala na tie položené otázky. 
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Ing. arch. Eva  B l a š o v á, sekcia územného rozv oja: 

 Dobre. Ja odpoviem najprv na tú otázku, pre čo je to v 

dvoch materiáloch? Ja myslím, že tá poznámka je ve ľmi na 

mieste. 

 

 Ide o to, že táto územnoplánovacia príprava nového  

územného plánu aj zmien, je to jeden obrovský kompl ex. My 

to máme aj v jednej obrovskej tabu ľke s rôznymi 

prepojeniami krížom krážom ako to všetko do seba za padá,  

pretože je to naozaj zložitý proces.  

 

 Z tých procesných dôvodov, ako ste povedali, je to  

rozdelené v dvoch častiach.  

 

 My sme s pánom predsedom Muránskym dohodnutí, že 

budeme pravidelne predstavova ť nejaké záležitosti oh ľadom 

územného plánu. Ten komplex je zložitý a je to vždy cky 

jedine čná úloha. Preto táto schéma ešte nebola 

predstavená, to o čom hovorím, ukáza ť ako všetky tie 

jednotlivé prvky do seba zapadajú, ale je to otázka  

krátkeho času, aby sme sa k tomu dostali. Čiže ten obraz 

bude úplný. 

 

 V každom prípade o čo ide v tých zmenách a doplnkoch 

03, a to bude súvisie ť teda aj s odpove ďami na tie ďalšie 

dve otázky. 

 

 V rámci prípravných prác došlo cca tých 360 rôznyc h 

podnetov. Kolegyne a kolegovia vlastne na našich 

oddeleniach ich ve ľmi dôkladne prezreli a dokonca zhrnuli 
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aj všetky požiadavky, ktoré doteraz neboli uspokoje né, 

pretože obyvatelia majú na to nárok, aby sme sa ich  

pripomienkami zaoberali, aj ke ď ich nedali v tom termíne, 

alebo ich dali pred tým termínom, ktorý bol vyhláse ný. 

 

 Čiže v tom materiáli, ktorý je desa ť centimetrov 

hrubý, sú zhrnuté skuto čne všetky požiadavky, ktoré boli 

na zmeny územného plánu. Tie požiadavky boli roztri edené 

podľa ich charakteru do štyroch skupín.  

 

 Prvá skupina bola pripomienky, ktoré boli nejakým 

spôsobom už uspokojené v rámci zmien a doplnkov 02,  

pretože tie prípravné práce za čali skôr. Vtedy nikto 

nevedel ako tie zmeny a doplnky 02 dopadnú. 

 

 Druhá skupina boli takzvané, my to nazývame 

metodické, ale sú to pripomienky k formálnej stránk e 

územného plánu. To sú zmeny, ktoré sa týkajú bu ď nejakého 

vysvetlenia pojmov, alebo chápania proste tej záväz nej 

časti, at ď. 

 

 Potom tam boli zmeny, ktoré sa zaoberajú už 

zaregulovaným územím, alebo zastavaným územím.  

 To znamená, že chcú nejakú zmenu funk čného využitia, 

alebo zmenu regulácie, ale nie čo takéhoto.  

 Čiže chcú zmeni ť len zastavané územie na inak 

zastavené územie; hej.   

 

 A štvrtá skupina sú podnety, ktoré sú celkom nové do 

územného plánu a ide o nové zábery území, o nové fu nkcie, 

o nové zmeny. 
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 Tá filozofia bola zatia ľ taká, že ako prvú skupinu 

tých zmien by sme zobrali tie metodické, pretože ti e potom 

ovplyv ňujú ďalej aj spôsob využívania toho územného plánu 

ako celku.  

 

 Čiže my ke ď vyjasníme možno niektoré tieto formálno-

vysvet ľovacie okolností, možno niektoré tie konkrétne 

zmeny aj už nebudú problematické, pretože sa ten pr oblém 

vyrieši tým všeobecným vysvetlením toho daného javu . 

Nechcem ís ť teraz do detailov. 

 

 Preto sme za čali tými všeobecnými zmenami. To sú tie 

zmeny a doplnky 03. 

 

 Zárove ň však máme na mysli, že možno bude treba 

rieši ť aj nejaké konkrétne vecné zmeny a doplnky.  

 Ale ja by som teda ve ľmi odporú čala, aby sme tento 

krok zvažovali ve ľmi podrobne, ako aj s poslancami 

diskutovali, pretože my sa musíme skuto čne dohodnú ť na 

tom, do ktorej etapy územného plánu nového budeme e šte 

prijíma ť zmeny tak, aby sme z toho nenarobili chaos ešte 

predtým než to dokon číme.  

 

 Čiže ja myslím, že k týmto otázkam sa dostaneme 

postupne.  

 A my teda sa ve ľmi tešíme, že ako poslanci máte o 

túto tému záujem, pretože my to chápeme ako, alebo to je 

aspo ň jedna z hlavných vecí, ktoré by sme chceli robi ť, 

inak že to vidíme ako nejaké spolo čné dielo. Lebo územný 

plán je v podstate len odrazom reality toho mesta.  
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 A pokia ľ nebudeme nejako dostáva ť vstupy vás všetkých 

aj k tej filozofii tej tvorby toho územného plánu, tak 

nevytvoríme ni č lepšie než máme dnes. 

 Čiže ja by som to ľko povedala možno k týmto zmenám. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Dobre. To na za čiatok sta čí. 

 Ale neodpovedali ste na otázku pani Krištofi čovej, 

ktorá sa pýtala, že dokedy možno predklada ť námety na 

zmeny?  

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja:  

 Dobre. Možno, som nebola dos ť zrozumite ľná.  

 My, pod ľa toho ako sa s komisiou dohodneme, vieme 

predloži ť takú ve ľkú schému toho všetkého, čo sa deje 

okolo územného plánu.  

 A vieme otvori ť tú debatu, kde je ten bod, kde musíme 

so zmenami skon či ť a musíme už pokra čova ť len s novým 

územným plánom. Pretože tieto aktivity idú súbežne.  Tých 

aktivít je viacero, ktoré prebiehajú súbežne. Je to  územný 

plán nový, sú to zmeny paralelne (gong) a sú to tvo rba 

rôznych podporných materiálov, ako generely, metodi ka, 

legislatívne nejaké štúdie, demografické štúdie, at ď. Čiže 

my máme paralelne nieko ľko prác a my sa môžme aj spolo čne 

tu v zastupite ľstve budeme musie ť dohodnú ť, kedy povieme 

že tu kon číme, a ďalej ideme už len s územným plánom. Ale 

to vieme názorne predloži 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 

 Dobre. Ešte budú ďalšie otázky od poslancov, takže 

budete ma ť možnos ť znovu reagova ť.  

 Takže teraz pán starosta Mrva je prihlásený, má 

slovo. 

 A potom pán poslanec Šov čík. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

 Dobrý de ň, kolegyne námestní čky, poslanci a 

predkladatelia. Ja som starosta mestskej časti Vajnory a 

registrujem túto aktivitu o novom územnom pláne. Al e aj na 

regionálnom stretnutí starostov sme sa dozvedeli, ž e sa má 

pripravova ť zmeny a doplnky 03. A že dostaneme list, ako 

17 mestských častí, kde máme dáva ť podnety na 03. Ja na 

taký list stále čakám z magistrátu, lebo žiaden 

neevidujem, ani nikto zo starostov. Len evidujem ne jaký 

písomný odkaz, ústny odkaz pána primátora, že takét o 

podnety máme dáva ť.  

 

 Môj pracovník Ing. arch. Schillinger sa ma stále 

pýta, na základe akého podnetu, pán starosta, ja má m z 

Vajnor písa ť podnety k 03? Však sme ich písali v roku 

2007, 8, 9, 10 k tej 02 a potrebujeme písomný podne t.  

 

 A vy tu už píšete v tom harmonograme, v tej 

informácii ktorá je dobrá, že máte za čať zadanie. Ale 

nikde tu nie je napísané to čo hovorí pani poslanky ňa 
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Krištofi čová a ďalší poslanci, kde je podnet a dokedy 

môžeme dáva ť my podnety na tú 03? 

 

 Lebo ja zasa nechcem za seba hovori ť, alebo aj iní 

starostovia, že napíšem svoje podnety, však ja to m usím 

dať predsa do mojej komisie stavebnej vo Vajnoroch, ab y sa 

nepovedalo že starosta chce takéto zmeny.  

 Takisto to musím da ť do zastupite ľstva informáciu. 

 

 Čiže musí to by ť legálny, transparentný proces, aby 

sme neboli obvinení z toho, že si tam dávame len sv oje 

veci. 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.  

 Ešte pán poslanec Šov čík. Potom pani poslanky ňa 

Ondrišová a starosta Šramko. 

 

 

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

 Bez histórie niet budúcnosti. A dobrá znalos ť 

histórie môže vždy aj nejakým spôsobom nakonfigurov ať tú 

budúcnos ť a preto sa ešte vrátim k tým zmenám a doplnkom 

02, ktoré sme tu tiež zdedili z minulého volebného obdobia 

a museli sme sa s nimi vysporiada ť.  

 

 A tá moja definícia tých zmien a doplnkov bola tá,  že 

to bol taký dobrý toxický mix ve ľmi potrebných vecí pre 

jednotlivé mestské časti, a veci ktoré nemali možno 
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podporu verejného záujmu. Ale museli sme sa po tom roku s 

tým vysporiada ť a vysporiadali sme sa s tým. 

 

 Čiže moja výzva, ktorá smeruje k tým, ktorí sa na 

tomto odbornom procese na magistráte zú čast ňujú je, aby 

sme naozaj ešte predtým ako budeme ma ť nový územný plán 

hlavného mesta, sa naozaj v prípade že dôjde k tvor be 

nejakých zmien a doplnkov, či už to budú 03, tie 

metodické, ktoré sú potrebné, alebo 04 kde pôjde k zmenám 

nejakých regula čných tokov, aby sme opä ť nenamiešali 

nejaký toxický mix v tomto meste s ktorým sa, lebo to už 

bude naša zodpovednos ť, tohto volebného obdobia.  

 

 Pretože do momentu, ke ď budeme ma ť nový územný plán, 

by som ja navrhoval, a náš poslanecký klub to podpo ril, 

aby sme išli od za čiatku na nový územný plán.  

 

 Aj do toho momentu potrebujeme v rámci toho, že 

budeme rieši ť tieto zmeny a doplnky, do toho momentu kým 

budeme mať nový územný plán, čo už možno v tomto volebnom 

období ani časovo nestihneme, sú dôležité preto, aby sme 

mali v tom územnom pláne, ktorý teraz máme, tými 

metodickými zmenami taký dobrý, rýchly a operatívny  

nástroj, ktorým budeme toto mesto nejakým spôsobom 

rozvíja ť. Pretože je to hlavne pre m ňa otázka tej 

kultivácie verejného priestoru. Na to je ten nástro j. 

 

 A preto tie metodické zmeny by mali by ť také, ktoré 

proste zjednozna čnia a zjednodušia tento nástroj, ktorým 

je územný plán.  

 O tom by mali by ť tie metodické zmeny. 
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 A v tejto súvislosti je pre m ňa aj ve ľmi dôležité 

vedie ť, kto sú tí odborníci, ktorí sa na magistráte 

podie ľajú na tomto procese?  

 

 Lebo opä ť je to rozhodnutie síce nás poslancov, 

politické, ale musí ma ť to odborné zázemie. 

 

 A preto je aj moja ve ľká otázka, či na magistráte 

toto odborné zázemie je dostato čné? 

 

 Či to oddelenie územného rozvoja je naozaj tak 

nakonfigurované, aby sme si tento cie ľ, ktorý sme si 

stanovili, aby sme mali ten zjednodušený a zjednozn ačnený 

nástroj, ktorým je územný plán, aby sme ho mali dob rý. Aby 

to, čo zostane po nás nebolo komentované, že aj my sme 

namiešali nejaký toxický mix.  

 

 

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 sa hlási pán poslanec Muránsky, predse da 

komisie územného plánu.  

 

 

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

 Ja by som chcel fakt s faktickou poveda ť iba to, že 

posledný územný plán sa pripravoval 10 rokov, od ro ku 97 a 

bol prijatý až v roku 2007.  
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 A pokia ľ by sa nám podarilo prija ť nový územný plán v 

polovi čke tohto času, čiže do 5 rokov, tak by to bol pod ľa 

mňa ve ľký úspech  

 

 A ak sa teda dneska rozprávame o tom, že do konca 

volebného obdobia by sme prijali nový územný plán, tak si 

myslím, že to je viac ako nereálne. Čiže áno, bol tam 

namiešaný ten toxický mix v zmenách a doplnkoch 02,  práve 

zmeny a doplnky 03 majú odstráni ť tieto nežiaduce veci. 

 

 A môžem vás ubezpe či ť, že naozaj tomuto sa budeme 

venova ť na každej komisii. A poctivo sa tomu venujeme, aby  

sme práve odstránili tie negatívne dôsledky tých zm ien a 

doplnkov.  

 Čiže budeme robi ť všetko pre to, aby sa neopakovala 

tá situácia, ktorá tu nastala v minulosti.  

 

 

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.  

 Prosím teraz zapoji ť pani poslanky ňu Ondrišovú. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som rada, že vlastne všetkých 

trápi najmä to časové obdobie, ktoré je vlastne otvorené 

pre jednotlivé zmeny a doplnky. A som ve ľmi rada, že som 

počula z úst pani architektky Balašovej, že je treba s a 

dohodnú ť vlastne v akom časovom úseku, v akej etape sa 
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môžu prijíma ť nové projekty, aby práve nevznikol taký 

chaos, ktorý vznikol pri zmenách a doplnkoch 03. Ja  som to 

vnímala ako obrovský chaos. 

 

 A práve ja nepovažujem za dobré, aby to bolo dlhé 

časové obdobie otvorené, pretože čím je to dlhšie tým sa 

to ťažko posudzuje. A najmä to prelínanie, najmä volebn ých 

období a že noví poslanci sú potom postavení v prvo m roku 

volebného obdobia pred ten obrovský balík problémov  a 

chaosu, s ktorým sa musia oboznámi ť. 

 

 Preto by som chcela tak apelova ť na to, že ja sa 

domnievam, že to dlhé časové obdobie nie je dobré a že by 

to malo by ť ur čite skrátené, aby sa v kratších časových 

úsekoch prijímali zmeny a doplnky územného plánu.  

 

 Nako ľko sa aj domnievam, že ak sú jedni poslanci 

zvolení a oboznámia sa napríklad s nejakým novým ve ľkým 

projektom, tak je dobré, že to za čnú, a je dobré ke ď to aj 

skon čia, pretože všetko o tom podrobne vedia. 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.  

 Pán starosta Šramko. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem pekne za slovo.  
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 Ja by som chcel len poprosi ť všetkých poslancov 

mestských, aby využili svoje právo. Na každom miest nom 

zastupite ľstve má právo mestský poslanec prioritne 

vystúpi ť. A som presved čený, teraz treba upozorni ť na to, 

že tento územný plán mesta ideme posklada ť zo 17 mestských 

časti. Vysporiadajme si to najprv tam, aby sa nerieš il 

problém najprv tu, a potom vznikajú rôzne komplikác ie.  

 

 Posledné stanovisko od nás som zis ťoval, že bolo v 

11. mesiaci. Samozrejme, tým že sa otvorila nejaká tá 

doba, ja som za to, čo povedala naša mestská poslanky ňa 

pani Ondrišová, ur číme si exaktne nejaký čas, nejaký 

rozumný. Pani Balašovej ako ob čianke z Lama ča, nemusím 

hovori ť, ona s nami ve ľmi odborne spolupracuje. Ale treba 

si poveda ť nejaké tie hranice.  

 

 Ale v každom prípade vyriešme to najprv na mestský ch 

častiach a potom tu ako mestskí poslanci budete ma ť ove ľa 

menej problémov. 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.  

 Pani poslanky ňa, starostka Feren čáková, nech sa pá či. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

142  

  

 Ja by som chcela sa len prida ť k tým mojim 

predre čníkom, lebo skuto čne bolo povedané ve ľa pravdy. Ale 

v minulosti odznela aj taká myšlienka, že ešte by s a 

prehodnotili jednotlivé mestské časti a zmeny ktoré teda 

požadujú, že by sa samostatne nejako riešili.  

 

 Či už táto myšlienka je absolútne zavrhnutá, alebo či 

sa ešte vôbec uvažuje s nie čím podobným? 

 

 Totižto nový územný plán, je jasná vec že chceli b y 

sme ho ma ť čo najskôr, len tiež tieto práce nemôžme tak 

strašne urýchli ť, aby znovu nenastal taký ten toxicky mix, 

ako tu bolo povedané. Čiže naozaj je to ve ľmi vážna 

záležitos 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. 

 Nasleduje pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V príprave zmien a doplnkov 03 sa 

podľa mojich informácií, sa má zmeni ť alebo sa má upravi ť 

aj metodológia posudzovania stavieb. A jednou z kri térií 

je aj výšková limitácia. Netreba dlho rozmýš ľať nad tým, 

jeden poh ľad na Bratislavu prezradí, že Bratislava nemá 

poriadok vo výškových zonáciach. Je tu chaos urbani stický. 

Ten urbanistický neporiadok sa prenáša aj do nepori adku, 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

143  

do nepríjemného pocitu života ľudí mnohých. A tento stav 

treba zastavi ť. 

 

 My sme preto v súvislosti s touto informáciou vyzv ali 

verejne pána primátora, aj pani Konrád, na odbornú verejnú 

diskusiu o výškových limitoch tak, aby sa tá diskus ia 

odohrala skôr než materiál pristane poslancom na st ôl vo 

forme zmeny a doplnky 03.  

 

 Aby sme sa vyvarovali, to čo sa stalo pri 02, že už 

máme celý materiál, bu ď ho schválime alebo neschválime, 

aby sa dospelo k nejakému konsenzu, a či Bratislava 

potrebuje ďalšie výškové stavby. A ak áno, tak aké a kde 

budú umiestnené. 

 

 Pán primátor povedal, že o tom sa diskutova ť bude. 

Myslím, že už aj pani Konrád organizuje príslušné f óra. 

Tak ja vás chcem všetkých požiada ť, aby ste sa tohto 

aktívne zú častnili, a aby sme aj na toto mali vytvorený 

názor a pomohli Bratislave skonsolidova ť svoj urbanistický 

obraz. 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 iný už nie je prihlásený do diskusie.  

 Pani predkladate ľka, budete ešte reagova ť?  

 

 Nech sa pá či, máte slovo pani Balašová. 
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Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja:  

 Ja by som rada, ak poslanci dovolia.  

 Páni poslanci, ja ve ľmi si vážim túto príležitos ť. A 

mám taký pocit z toho všetkého čo hovoríte, že možno je to 

do našich radov, že sme celú debatu o novom územnom  pláne 

mali za čať inak, a to rozpravou o tom, aké nové kvality 

nový územný plán bude prináša ť. Pretože ve ľa z tých 

otázok, obáv a nejakých nejasností v tom novom územ nom 

pláne nebude ma ť miesto, pretože jednoducho bude robený 

inak. 

 

 Ke ď by som, nechcem tu bra ť ve ľa času, ani to nemáte 

predložené, ale chcem poveda ť aspo ň to ľko, že čo sa týka z 

časového h ľadiska, ja ako urbanista samozrejme nepoviem, 

že to bude rýchlo urobené. Ale zárove ň územný plán je vždy 

obrazom mesta.  

 

 A nie je dôležitý len ten sám produkt, ale aj ten 

proces, akým k tomu územnému plánu prídeme.   

 

 A to, o čom vy hovoríte, že ten územný plán nebude 

schválený vo vašom volebnom období, to je fakt. Ale  čo sa 

môže vo vašom volebnom období sta ť, a ja verím, že ke ď sa 

do toho pustíme tak ako si o tom rozprávame, tak sa  to 

stane. Je to, že sa zmenia vz ťahy, zmení sa spôsob akým 

budeme spolu s ľuďmi, s odborníkmi, s poslancami vôbec 

komunikova ť.  

 

 Pretože kríza aj územného rozvoja v Bratislave 

spo číva v kríze vz ťahov v tomto meste, z hlbokej nedôvery, 
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ktorá tu nastala medzi jednotlivými zložkami obyvat eľstva, 

obyvate ľstvom a magistrátom, poslancami navzájom, 

mestskými časťami a mestom, at ď.  

 

 Čiže jedným z hlavných východísk pre územný plán, 

ktorý my vidíme, je zmeni ť proces jeho spracovania. To 

znamená, o čom hovorím je, robi ť to participatívnym 

otvoreným spôsobom.  

 

 My už sme sa niekde na nejakým pracovných poradách  

hovorili, dokonca ja som osobne aj s pani Trubíniov ou 

hovorila, s ich zástupcami.  

 

 My máme pripravený dokonca taký postup tém, ktoré by 

sme postupne rozkrývali v nejakých rôznych typoch 

verejných diskusií tak aby, hoci ešte nebude hotový  nový 

územný plán, ale o tie dva roky aby ľudia cítili, že sa tu 

nie čo deje iné. Jednoducho, že to mesto vníma inak potr eby 

obyvate ľov a inak sa díva na to, ako sa to mesto má 

rozvíja ť. To je jeden z tých faktorov tých časových.  

 

 A môj taký sen je, že ke ď raz ten územný plán bude 

tuná na zastupite ľstve, tak vonku bude už jedna ve ľká 

party, že už to prídeme všetci len oslávi ť, že ten územný 

plán už bude tak prediskutovaný, že tam už nebude o  čom. 

Že to bude naše spolo čné dielo, ktoré si tu prídeme len 

ako odhlasova ť, hej. Inak to nemá zmysel, pod ľa mňa. 

 

 A k tým konkrétnym veciam, napríklad vz ťah mesta a 

mestských častí; teraz ma pán Šramko nepo čúva, ale poviem 

to aj tak.  
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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 

 Je to pre poslancov. 

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja:  

 Tá metodika toho územného plánu by mala by ť taká, že 

mnohé problémy ktoré sú, nie sú preto, že on je ve ľmi 

podrobný. Pretože v tom čase, ke ď sa riešil, musel sanova ť 

nedostatok iných legislatívnych úprav a regulácií. To je 

to, čo potrebujeme zmeni ť.  

 

 My potrebujeme ten územný plán urobi ť troška 

všeobecnejší a da ť ove ľa vä čšiu mieru zodpovednosti a 

rozhodovania aj na mestské časti. 

 

 Ten územný plán ako ho my chceme robi ť, to bude nová 

generácia územnoplánovacej dokumentácia. To bude ná stroj, 

ktorý bude odráža ť demografické zmeny a bude takisto 

odráža ť zmeny v komunálnej politike. Pretože politické 

zastúpenie v mestských častiach, na mestách sa strieda. 

Ale územný plán je starý 10 rokov. Ale vy potrebuje te ma ť 

spôsob, aby ste tie svoje priority do toho dokument u 

vedeli premietnu ť.   

 

 To, o čom hovorím, vám budeme vedie ť prezentova ť 

veľmi skoro, ako takú ukážku ako si to predstavujeme.  

 

 My máme cca 80 %-nej rozpracovanosti. Kolegovia na  

oddelení územného plánu spracúvajú generely rozvoja  
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školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, a na tých to 

dokumentoch my vám budeme prezentova ť, ako si tú 

flexibilitu toho územného plánu predstavujeme. Tá 

flexibilita nie je o tom, že v hocijakej funk čnej ploche 

sa môže robi ť hoci čo. Tá flexibilita je o tom, aby my sme 

dokázali dosta ť do toho územného plánu také premennné, 

ktoré si vy budete vedie ť v priebehu volebného obdobia 

meni ť nejakými záväznými rozhodnutiami, ktoré sa priamo do 

toho územného plánu premietnu.   

 

 Ale to je teraz na ve ľmi dlhú debatu. Ja nechcem 

teraz bra ť váš čas. Ja vám chcem len na črtnú ť, že mnohé z 

tých vecí, o ktorých teraz sa trápite, už nebudú po tom 

problémom. Lebo to bude celé troška inak. (gong)  

 Ja by som mohla do nekone čna. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďalej sa prihlásil pán poslanec Šov čík; nech sa pá či, 

máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem, len nahlas zauvažujem a dám aj návrh 

uznesenia.  

 Ale chcel by som teda aj predkladate ľov po čuť, že či 

to uznesenie je zmysluplné.  

 

 Lebo naozaj tá otázka tu z pléna padla nieko ľkokrát a 

nedostali sme na to odpove ď. 
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 Čiže, ja by som potom navrhoval, že by bolo B toho 

uznesenia, že mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby 

požiadal mestské časti, aby do konca septembra 2012 

predložili svoje návrhy zmien a doplnkov. 

 

 Aby sme mali nejaký definitívny termín, dokedy sa 

jednotlivé mestské časti môžu k tejto téme vyjadri ť, aby 

to zase nebolo také na ťahovanie bez konca. 

 

 

 Myslím si, že takýto návrh uznesenia je zmysluplný , 

lebo nejakým spôsobom uchopíme ten proces. Pretože naozaj 

mnohí kolegovia, mnohí starostovia, mnohí ktorí sa týmto 

témam venujeme aj v jednotlivých mestských častiach v 

tomto nemáme jasno. A treba tam da ť jednozna čný termín, 

aby sme dosiahli to, že ešte v tomto volebnom obdob í by 

sme sa dobrali nejakého výsledku. 

 

 

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 za ten námet. 

 Ale ke ďže ja nie som predkladate ľom, tak nemôžem si 

to autoremedúrou osvoji ť. 

 

 Takže, keby ste to predložili písomne návrhovej 

komisii a budeme to teda rieši ť hlasovaním. Ďakujem. 

 

 Ďakujem aj pani predkladate ľke alebo zástupkyni 

vedúcej oddelenia pani Balašovej. 
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Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 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 

 A uzatváram diskusiu, pretože už nikto nie je 

prihlásený.   

 Prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh uznesen ia. 

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 Ešte som zabudla k tomu návrhu uznesenia nie čo 

poveda ť. Môžem?  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Takže ešte dáme slovo pani predkladate ľke Ing. arch. 

Balašovej. 

  

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 Ja som neodpovedala na tie otázky, dokedy s tými 

návrhmi zmien a doplnkov, a to je vlastne ve ľmi dôležité. 

 

 Ja by som rada navrhla to ľko, že bolo tu jedno dlhé 

obdobie od 15. júna do 15. novembra, kedy sa mali t ie 

námety podáva ť. Teraz by bolo dobré; zo zákona ich môžete 

podáva ť kedyko ľvek, pochopite ľne, hej.  
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 Ale práve kvôli tomu čo sme hovorili, aby sme raz ten 

systém uchopili, ja by som to nechala skôr na to, ž e 

nechajte nás urobi ť nejaký návrh.  

  

 A môžeme sa dohodnú ť na tom, že v pracovnej verzii 

nebudeme vám to dáva ť hotové na stôl. 

 

 Ale v pracovnej verzii vám to predložíme, aby ste sa 

k nie čomu konkrétnemu už mohli vyjadrova ť. Pretože ke ď 

budeme stále len zbiera ť podnety, tak sa z toho nikdy 

nevymotáme; tak to poviem.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 S faktickou pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No ni č, ak to správne čítam; totižto ja som túto 

situáciu pochopil tak, že pracujeme na novom územno m pláne 

hlavného mesta čo vyžaduje svoj čas, pretože sú to 

komplikované a náro čné procesy, prerokovania, a nie je 

isté, že v tomto volebnom období budeme ma ť definitívny 

výsledok.  

 

 Zárove ň pracujeme na zmenách a doplnkoch 03, ktoré 

predstavujú tie metodické zmeny, ktoré nejakým spôs obom 

zjednozna čnia, zjednodušia ten územný plán, ktorý máme v 

tejto chvíli.    
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 A zárove ň paralelne prebieha proces nejakých zmien a 

doplnkov 04, kde jednotlivé mestské časti chcú zmeni ť 

nejaké konkrétne veci, upravi ť v tých regula čných, ak som 

to správne porozumel. A tam ja navrhujem, na tieto zmeny a 

doplnky 04, ten konkrétny termín, dokedy proste tre ba, aby 

sa tie jednotlivé mestské časti vyjadrili.  

 Lebo pokia ľ tam nedáme ten termín, tak ten naozaj, 

samozrejme pod ľa zákona stavebného, zmeny a doplnky (gong) 

sa môžu predklada ť ako nepretržite. A spracovate ľ ich vždy 

kolektuje v nejakom období, a ke ď má pocit že ich treba 

predloži ť na schválenie, tak to urobí.  

 

 Ja si myslím, že toto uznesenie nám pomôže, aby sm e 

si v tom zjednali poriadok. 

 

 

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. 

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 Môžem teda ešte zareagova ť? 

 My sme mali to obdobie, dokedy sa dávali tie zmeny .  

 My sme mali za to, že mestské časti sa v tom období 

vyjadrili. Ak náhodou máte taký pocit, že ešte sa 

nevyjadrili, tak ja by som potom navrhla, my vieme 

predloži ť v spolupráci s komisiou tú celkovú schému tých 

prác, a tam by sme si mohli potom debatova ť o tom, dokedy 

by prichádzalo do úvahy spracovávanie nejakých    
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 Nechcela by som teraz vysypa ť z rukáva ten dátum, 

pretože možno bude príliš krátky a možno bude príli š dlhý.  

 

 Takže to je také moje odporú čanie. Teraz sme mali, 

mestské časti dávali stanoviská. A ak majú nejaké podnety, 

viete, vždycky je ich možné da ť. 

 

 A okrem toho každý krok toho územného plánu, okrem  

neformálnych debát, bude formálne prerokúvaný ve ľakrát. 

Ale to čo je náš záväzok, vo či tomu územnému plánu je, že 

on bude hlavne diskutovaný priebežne. Že nebudeme r obi ť 

také veci, že sa to celé urobí a predloží niekde.  

 

 Ale práve to chceme tvori ť spolo čne.  

 Čiže ja vôbec nemám obavu z toho, že by sa mestské 

časti nedostali k svojmu slovu, lebo ve ď oni sú základom, 

ktoré riadia to svoje územie. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 No, ale pán poslanec to myslel tak, že ten dedline  

pre mestské časti bude teda september.  

 Aby všetci vedeli, že po septembri už do tej štvor ky 

by nemali ni č podáva ť; že to už bude až v ďalších zmenách 

a doplnkoch.  

 (Poznámka v pléne.) 

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 
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 Ja by som navrhovala to necha ť teraz tak a vrá ťme sa 

k tomu, ke ď budeme ma ť ten širší obraz; ak by vám pán 

poslanec vyhovovalo. Ja rozumiem, o čo vám ide, a je to aj 

nápomocné, len neviem teraz zodpovedne poveda ť tú hranicu, 

ktorá by bola užito čná.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Dobre. Ešte s faktickou pán starosta Mrva.  

 A potom opä ť pán Šov čík. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory:  

 Na poslanca Svena Šov číka, on to tak pekne, dobre 

zrekapituloval, že tu prebiehajú tri procesy: územn ý plán, 

03, 04. 

 Čiže, pochopil som to ja, 03 to sú tie veci, ktoré 

sme už dodali my v predchádzajúcich rokoch, ktoré s ú 

pripravené? 

 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 Ešte raz. Podávalo sa ke ď poviem tých 360 rôznych 

pripomienok. Tie sme rozdelili do rôznych skupín po dľa ich 

typov. A s tými teraz pracujeme. Čiže s tým čo bolo 

podané.  

 Viete, ja myslím, že aj my v rámci transparentnost i 

toho procesu by aj mestské časti mali dodrža ť to, že ke ď 
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ľudia mali termín, tak aj my by sme to mali dodrža ť. A my 

čerpáme všetky tie podnety z toho balíka, ktorý sme 

dostali, lebo sa snažíme vyrieši ť podnety, ktoré nám 

prišli.  

 

 Čiže my neh ľadáme teraz, ako my nevyzývame k novým 

podnetom, pretože predpokladáme, že od toho novembr a hádam 

ich to ľko až nevzniklo nových. Čiže o to ide.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre. Takže opä ť pán poslanec Šov čík. 

 A potom opä ť pán starosta Mrva. 

 

 

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

 Ja, vážení kolegovia, ja trvám na tom, aby sa o mo jom 

uznesení hlasovalo.  

 A ve ď my sme samosprávny orgán, ke ď život prinesie 

nejakú inú situáciu, tak to uznesenie sa vždy môže zmeni ť.  

 

 Ale pre túto chví ľku to môže by ť voditko pre 

jednotlivé mestské časti, pre ob čanov, pre všetkých, ktorí 

majú nejakým spôsobom sú inovovaní v tomto procese.    

 

 

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. Vidno, že to zaujalo naozaj starostov  

mestských časti. Takže pán starosta Mrva. 
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Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

 Dve pripomienky, teda na Svena a na pani Balašovú.  

 Čiže to čo som povedal, tie 03 to sú tie veci, ktoré 

z 02 boli a sú pripravené. 

 A na Svena; Sven ty si opravil potom na to, že ted a 

termín na september 2012, na zmeny a doplnky 04? Ta k. 

 

Ing. arch. Eva  B a l a š o v á, sekcia územného ro zvoja: 

 Dobre. Ešte raz. 03 sú; dobre. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre. Takže znovu otvorenú diskusiu kon čím a prosím 

návrhovú komisiu, aby pre čítala ten návrh na doplnenie 

uznesenia, ktorý dostala od poslanca Svena Šov číka a 

budeme o tom hlasova ť. Nech sa pá či. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Ešte musím po čkať, lebo návrh sa kopíruje. Ale som 

rád teda, že pán poslanec Šov čík upresnil o ktorý návrh 

zmien a doplnkov sa jedná. Čiže 04, to tam bude exaktne 

uvedené.  

 Takže pre čítam: 

 Pán poslanec Šov čík navrhuje doplni ť do uznesenia 

časť B, ktorá znie:  
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 Žiada primátora, aby predložil, aby požiadal mests ké 

časti, aby do konca septembra 2012 predložili svoje návrhy 

zmien a doplnkov 04 územného plánu hlavného mesta. 

 Dobré? Dobre je to takto, pán kolega Šov čík?  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Pán poslanec Šov čik dostane slovo teraz, aby to 

upresnil.  

 

 

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

 No, 04 som tam nehovoril, pretože to sú akéko ľvek 

doplnky. Ale my vieme, že 03 sú tie, ktoré sú tie 

metodické.  

 A 04, teraz to pracovne tak nazývame, sú tie 

konkrétne, tak som to ja pochopil. Čiže ten termín je na 

akéko ľvek zmeny a doplnky, áno, ktoré jednotlivé mestské 

časti chcú predloži ť. Aby sme mali definitívny termín, 

kedy to skolektujeme a za čneme, aj ob čania, a za čneme na 

tom pracova ť. Čiže nehovorme 03, 04, len tam bodka. Zmeny 

a doplnky.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nebudeme hovori ť 03, 04, lebo sa môže sta ť, že práve 

toto bude už až v 05, v takom zmysle, áno. 
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 Preto, ako povedala pani architektka, že oni teraz  

pracujú nad tými 360 podnetmi, a tie metodické budú  v 

trojke, a tie konkrétne budú vo štvorke. A tieto sa  môžu 

dosta ť vlastne až do pä ťky. Je nám to jasné? 

 

 Dobre. Takže máme tu tento návrh pána poslanca 

Šovčíka, budeme o ňom hlasova ť.  

 To znamená, že táto časť bude potom ako časť v tom 

celkovom uznesení, ak prejde. 

 

 Tak prezentujte sa, prosím, a hlasujeme o návrhu p ána 

poslanca Šov číka.   

 (Poznámky v pléne.) 

 Ešte zapojte, prosím vás, pána predsedu návrhovej 

komisie. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Ďakujem. Ja som to bral tak, že to pán poslanec 

Šovčík potvrdil čo sa pýtal pán starosta Mrva. A tam bolo 

jasne povedané že 04. 

 Ale takto, ke ď to neupresníme, sa to môže týka ť aj 

03, a tým zablokujeme; zase sa bude do septembra čaka ť.  

 (Poznámky v pléne.) 

 

 Dobre.  

 Pán poslanec Šov čík trvá na tom, že to má by ť tak ako 

to napísal. Že tam nebude upresnené, iba predloži ť svoje 

návrhy zmien a doplnkov územného plánu.  
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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 

 Tak. Výborne. 

 Všetci vieme, o čom budeme hlasova ť? 

 (Poznámky v pléne.) 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Ešte raz to mám pre číta ť? 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ešte raz pre číta ť prosím. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:   

 Čiže dopl ňuje sa bod B: 

 Žiada primátora, aby požiadal mestské časti, aby do 

konca septembra 2012 predložili svoje návrhy zmien a 

doplnkov územného plánu. 

 

 

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 tridsa ť, nikto proti, osem sa zdržalo. 
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 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 To je časť B. 

 Teraz ideme hlasova ť. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Teraz ideme hlasova ť o celom uznesení s tým, že berie 

na vedomie sa doplní ako A. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Takže budeme ma ť návrh uznesenia v dvoch častiach: 

 A. bude berie na vedomie.  

 B. bude tá doplnená časť, návrh pána poslanca 

Šovčíka.  

 

 Prezentuje sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťosem. 

 Za tridsa ťštyri, nikto proti, štyria sa zdržali.  

 Všetci hlasovali. 

   

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 

 Ďalší bod, to je bod číslo 15. 
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BOD 15:  

Návrh na poskytnutie dotácie Izraelskej obchodnej k omore 

na Slovensku na projekt Stratené mesto.  

 

 

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 možno že pani riadite ľka 

magistrátu. 

 

 

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

 Krátke úvodné slovo k tomuto materiálu.  

 Ide o poskytnutie dotácie Izraelskej obchodnej kom ore 

na Slovensku na projekt Stratené mesto. Je to rozpo čtovo 

kryté. Finan čná komisia a mestská rada súhlasili s 

predloženým materiálom. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Ďakujem pekne. 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Šindler; ne ch 

sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pani prvá námestní čka. Chcel 

by som vás informova ť, že projekt Stratené mesto vo vecnej 
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aj časovej rovine prebieha pod ľa plánu. Taktiež môžme 

konštatova ť, že finan čné krytie tohto projektu je 

zabezpe čené v plnom rozsahu ako zo súkromných, tak i z 

verejných zdrojov.  

 

 A prvá etapa tohto projektu je stavba kulisy 

synagógy. Je rozbehnutá v časovom slede. Asi že za čne v 

prvom májovom týždni výstavba a 21. júna si osvojil  

spustenie tohto projektu slávnostným otvorením pred seda 

Európskeho parlamentu pán Schultz.  

 

 Takže môžem konštatova ť, že táto prvá etapa je za 

nami s tým, že prípravu tejto turistickej elektri čky, 

ktorá sa spomína ako v tej druhej etape, je vytypov aný 

jedna vyradená elektri čka, funk čná, ale ktorá by sa mala 

na tieto ú čely prepracova ť. A v budúcom roku by mohla 

začať svoju pú ť, tak ako bola navrhnutá v okruhu Námestie 

SNP, tunel, nábrežie, Štúrova a spä ť, v čase asi 21 minút.  

 

 Všetky tieto údaje, ktoré sú v dôvodovej správe sú  

správne s tým, že ešte môžme konštatova ť, že peniaze v 

rozpo čte na krytie tejto dotácie sú. Avšak tá zmena v týc h 

položkách je zaprí činená asi nevhodným odhadom pri uložení 

tejto položky. 

 Chcel by som poprosi ť poslancov o podporu tohto 

materiálu. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Áno, ďakujem pekne. 
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 Ďalej nasleduje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Akcia Stratené mesto pripomína nielen osud Židov a le 

aj rozhodovanie politikov o Podhradí.  

 Chcem len upozorni ť všetkých kolegov, že táto akcia 

aj preto budí takú pozornos ť, aj medzinárodnú, pretože je 

celkom neobvyklé, aby po druhej svetovej vojne niek to bol 

zbúral vaše 50 % historického jadra. Nie neobvyklé,  sme 

jediní na svete, ktorí si zni čili polovicu pamiatkovej 

zóny pre rozmar vtedajších mocipánov a za známych 

okolností.  

 

 Dbajme na to pretože, a pamätajme na to, pretože 

otázka Podhradia a dokon čenia tejto vtedy zni čenej zóny je 

otázka, ktorou sa ešte máme šancu zapodieva ť. 

 

 Pri podpore tejto akcie myslíme na to, že nie je t o 

len vec minulosti, ale je to téma, ktorá zostala pr e nás 

ako horúca téma. 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 Šov čík má slovo. 

 

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

 Ja som tu dnes už tú vetu povedal, že bez histórie  

nie budúcnosti.  
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 A históriu musíme pozna ť, pretože ke ď sme urobili 

nejaké chyby, musíme vedie ť kde sme tie chyby urobili a 

pre čo sme ich urobili, aby sa nezopakovali.  

 

 A preto ve ľmi podporujem tento projekt, pretože je 

presne v kontexte toho, že musíme spozna ť naše chyby z 

minulosti, aby sme ich nezopakovali. 

 

 

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 je prihlásený pán poslanec Nesrovnal. 

 

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

 Milé kolegyne, kolegovia, tento projekt je aj 

projektom bratislavskej župy. Župné zastupite ľstvo ho 

podporilo jednomyse ľne, tak vás prosím tiež o podporu. 

 

 

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 Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Myslím že poviem len to čo povedali predre čníci. Ja 

ho osobne naozaj podporím, pretože si myslím, tento  

projekt je naozaj dobrý a ve ľmi vhodný. 
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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.  

 Nikto ďalej nie je prihlásený do diskusie. 

 Preto kon čím diskusiu. 

 

 A prosím návrhovú komisiu na uvedenie návrhu 

uznesenia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, ako je uvedený v 

materiáli. 

 

 

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 hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťdva. 

 Za tridsa ťdva, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 

 Prechádzame na bod číslo 16. 
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BOD 16:  

Informácia o stave Mestských kúpe ľov Grössling . 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Predkladá pani Ing. arch. Ingrid Konrádová. 

 Krátke úvodné slovo nám pani inžinierka prednesie.  

 Môžete zosta ť aj na mieste. 

 Zapojte, prosím, pani hlavnú architektku. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. V prvom rade som bola upozornená p o 

včerajšku, že v návrhu uznesenia je ešte pani JUDr. 

Viš ňovská ako poverená funkciou riadite ľa. Tak by som si 

požiadala o autoremedúru z h ľadiska poverenia; poveri ť 

žiada riadite ľku. 

 

 A v ďalšom odseku, v spolupráci s riadite ľkou 

magistrátu. Ďakujem. 

 

 Čo sa týka tohto materiálu, je to informa čný 

materiál. Dostala som za úlohu zmapova ť situáciu okolo; 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Pani kolegovia, prosím vás ticho, upokojte sa. 
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Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Okolo národnej kultúrnej pamiatky, pamiatky 

Grössling. Mali sme možnos ť, som vyžiadala aby sme 

predstavili vo finan čnej komisii, v komisii pre stratégiu, 

v komisii kultúrnej túto analýzu. 

 

 Základom tejto analýzy je, že sa jedná skuto čne o 

národnú  kultúru pamiatku.  

 Celý  komplex Grösslingu pozostáva z viacerých 

objektov.  

 Mesto v minulosti sa pokúšalo viackrát objekt 

prenaja ť alebo preda ť. Jeden z prenájmov riešil, z 

posledných prenájmov riešil objekt dokonca nadstava ť o tri 

podlažia.  

 A ke ď som zis ťovala režim tejto národnej kultúrnej 

pamiatky, zistili sme, že vlastne táto kultúrna pam iatka 

má vyslovene zákaz nadstavby, za zachovania pôvodne j 

funkcie.  

 A z tohto titulu sme si dovolili vypracova ť taký 

poviem prvý nástroj, takú feasibility štúdiu odborn íkom, 

ktorá dokazuje že by sa dalo nie čo aj vo vlastnej réžii s 

týmto objektom urobi ť tak, aby slúžil; aby ostal aj v 

majetku mesta, aby slúžil obyvate ľom mesta. Ak ste mali 

možnosť si tento materiál naštudova ť, tak po čítal pán 

architekt Jurdák so vstupným dokonca len 2,00 Eur a  tieto 

náklady vypo čítal, návratnos ť, at ď. Žia ľ, on sa nemohol 

dnes zastupite ľstva zú častni ť. 

 

 Z komisií pre m ňa vyplynulo, že treba samozrejme sa s 

touto feasibility štúdiou podrobnejšie zaobera ť, rozobra ť 
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možnosti mesta a zárove ň celú právnu stránku nájmov v 

minulosti.  

 

 Takže ja som presved čená, že je na čase, aby sme 

chátranie tejto národnej kultúrnej pamiatky zmarili  a aby 

sme v tomto konali. A aby sme konali sami ako mesto . 

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.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Prihlásená je pani starostka Rosová. 

 Nech sa pá či, máte slovo. 

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto:  

 Ďakujem pekne. Ja som si preštudovala tento materiál . 

A v prvom rade by som chcela poveda ť, že moje súhlasné 

stanovisko, ktoré je v ňom uvedené, k prípadnému predaju 

týchto kúpe ľov, vychádzalo zo snahy vyjs ť v ústrety pánovi 

primátorovi a neblokova ť prípadné predaje. Ale po 

pre čítaní tejto feasibility study musím toto stanovisko  

jednozna čne prehodnoti ť. A myslím si, že preda ť by bola 

veľká chyba. To je prvý bod.  

 

 Ale druhý bod; ja neviem, či sa mýlim alebo nie, moja 

pamäť ale hovorí o tom, že materiál ku kúpe ľom Grössling 

mal pán primátor predloži ť ešte v minulom roku.  
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 V čítane tej feasibility study, ktorá nevyzerá že by 

bola dielom, ktoré musí trva ť mesiace, ma upev ňuje v tom, 

že sme premárnili rok a pol a že už kúpele mohli st áť, 

pretože pri takejto situácii aká sa tam uvádza, by to rada 

prefinancovala každá banka.  

 

 Je mi teda ve ľmi ľúto tohto strateného času. Bola by 

som rada, aby nasledovali urýchlené kroky k tomu, a by 

mesto získalo zdroje na financovanie rekonštrukcie,  a aby 

k nej aj pristúpilo.  

 

 

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. 

 Ba predsa, poslanec Starého Mesta pán Šov čík. 

 

 

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

 No, ja som to hovoril aj na komisii kultúry aj na 

mestskej rade, jedinú informáciu, ktorá mi v tomto 

materiáli chýba je tá, že či mesto Bratislava sa môže 

vyvliez ť z toho zmluvného vz ťahu s tou firmou, ktorá tam 

teraz má ten zmluvný vz ťah?  

 

 Pretože to nám môže jednoducho otvori ť cestu do 

budúcnosti, do riešenia, aby sme si tu nevyrobili z ase 

opäť nejaký ťahavý súdny spor.  
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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. 

 Pani doktorka, riadite ľka magistrátu hovorí, že jeden 

mesiac dostali termín na to, aby spracovali túto pr ávnu 

analýzu. Čiže teraz to ešte nevie poveda ť.  

 Toto berieme na vedomie. 

 A teda do jedného mesiaca budeme ma ť právnu analýzu. 

 Ďalej je prihlásený pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Táto otázka otvára tému, na ktorú som upozor ňoval už 

pred vo ľbami za bývalého vedenia. A dovolím si upriami ť aj 

súčasného vedenia na otázku inventúry, aké služby mest o 

bude poskytova ť ob čanom? 

 

 Viete, že sme čas od času atakovaní návrhmi, aby sme 

rozšírili tú škálu služieb. Alebo naopak návrhmi, a by sme 

niektoré tie služby redukovali.  

 

 Poskytova ť služby mestských kúpe ľov ako podnikate ľskú 

aktivitu je na jednej strane lákavý a na druhej str ane, 

podľa mojej mienky, ve ľmi zložitý plán. Bratislava má 

ur čitý rozsah napríklad kultúrnych služieb. Máme dokon ca 

historické kino, ktoré, o ktorom by som povedal že je 

kvázi magistrátom poskytované ako služba, pretože t o 

historické kino nebolo predané aj na základe našej 

iniciatívy poslancov v minulom volebnom období a ne bolo 

ani zni čené a premenené na nejakú kr čmu.  
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 Jednoducho má Bratislava niektoré priority, má 

niektoré ciele. Apelujem na pani prvú viceprimátork u, 

keďže môže to tlmo či ť aj pánovi primátorovi, že aj táto 

kauza zdôraz ňuje, že treba kone čne vedie ť, čo chce hlava 

robi ť.  

 Chceme ma ť, financova ť mestské kúpele, riadi ť, 

zodpoveda ť za ne?  

 Chceme urobi ť s niekým PPP projekt? 

 Chceme si zobra ť úvery? 

 Chceme podnika ť v oblasti kúpe ľníctva, at ď., at ď. 

 

 To sú otázky, na ktoré treba ma ť odpove ď.  

 A pod ľa mojej mienky, samozrejme, aj odpove ď na tie 

právne otázky doterajšieho zazmluvnenia. Tam sa dok onca 

dajú v katastri vidie ť, ako som videl na tom materiáli, 

kde je doložený výpis z katastra, ešte akési ťarchy, ako 

by tam boli ešte iné zmluvy. Čiže myslím, že právne 

oddelenie bude ma ť s tým čo robi ť. 

 

 Ale k ľúčová otázka je politická vô ľa, o tej treba 

hovori ť, aký bude rozsah služieb, aký chceme rozsah 

služieb, na aké máme peniaze, kde chceme pomôc ť a ktoré 

služby prenecháme súkromnému sektoru? 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. 

 V tom návrhu uznesenia tohto materiálu tam je vlas tne 

aj to, že žiadame aj pani hlavnú architektku, aj pa ni 
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riadite ľku magistrátu, aby naozaj spracovali postup, alebo 

teda návrh ďalšieho podnikania, alebo ďalšieho nakladania 

s touto budovou a poskytovania týchto služieb. Takž e v tom 

návrhu uznesenia to je.  

 Znovu prihlásená s faktickou pani starostka Rosová ; 

nech sa pá či máte slovo. 

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto: 

 Áno, chcela by som zareagova ť, pretože celkom dobre  

nerozumiem vystúpeniu môjho predre čníka. Neviem, či si 

preštudoval ten materiál, ale tu nejde o to, aby sm e sa 

politicky dohodli, či chceme povedzme dopláca ť na nejakú 

službu.  

 

 Tu ide o to, že či chceme ma ť ve ľmi pekné peniaze do 

mestskej kasy, pretože tá návratnos ť je tam nie celého dva 

a pol roka a potom už je to len čiste v pluse. 

 

 To znamená, že pri zachovaní ve ľmi dobrých cien pre 

obyvate ľstvo, pri zachovaní verejnej služby dokážeme ešte 

plni ť príjmami mestskú kasu. Takže domnievam sa, že tu n ie 

je o čom. Ale myslím si, že by bola ve ľká chyba, keby si 

tú kasu plnil niekto iný, nie mesto.  

 

 

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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 Na faktickú poznámku na tvoju adresu chce reagova ť 

pán poslanec Budaj; nech sa pá či. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja úplne súhlasím, treba zaráta ť všetky náklady, 

príjmy, výdaje. Takto potom ale treba postupova ť aj k 

niektorým nebytovým priestorom. My predávame nebyto vé 

priestory, kde potom iní si nap ĺňajú vrecká.  

 Pani starostka, aj v Starom Meste sa v minulom obd obí 

predali najlukratívnejšie nebytové priestory, ktoré  mohli 

dlhé desa ťro čia živi ť vrecko mesta.  

 

 Napriek tomu si myslím, že tá línia v ktorej mesto  už 

dlhé desa ťro čia ide, a totiž že mesto v zásade nie je 

spôsobilé by ť podnikate ľským subjektom, a že ak má mestské 

podniky, tak iba v sektoroch kde je prirodzený mono pol a 

kde jednoducho zatia ľ sa ešte nevytvorili podmienky pre 

konkurenciu.  

 A že nezakladá napríklad mestské kr čmy, mestské 

reštaurácie, hoci by možno z nich mohlo nejaké Eur (gong) 

prís ť do mestského rozpo čtu.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre, pán poslanec Budaj. 

 Je tu znovu faktická poznámka na pána poslanca 

Budaja. 

 Nech sa pá či, pani starostka Rosová. 

 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

173 

 

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

Bratislava - Staré Mesto: 

 Prepá čte, nechcem z toho robi ť prestrelku, ale áno, 

máte pravdu, presne preto, že v minulom volebnom ob dobí 

mestská časť Staré Mesto rozpredala všetky svoje 

lukratívne nehnute ľností. Sme v takej situácii, v akej sme 

finan čne. A presne preto napríklad aj my h ľadáme také 

projekty, ktoré majú investi čný charakter, ktoré sú 

podnikate ľské, pretože inak jednoducho nebudeme ma ť z čoho 

ži ť. 

 

 A chcem upozorni ť, že zákon o obecnom zriadení 

umožňuje obciam a mestám aby podnikali práve preto, že s a 

nedá po číta ť s tým, že budú ži ť len z daní alebo z 

predajov, nekone čných predajov všetkého čo kedy vlastnili.  

 

 A to, že nemáme mestské kr čmy je pod ľa mňa jednoducho 

chyba. Preto to tak vyzerá ako vyzerá, lebo sú tu c eny 

nastavané tak ako sú. Praha, Olomouc, iné mestá, 

nerozpredali tieto majetky, majú to pod kontrolou, 

prenajímajú svoje majetky, a prípadne aj v nich pod nikajú. 

Takže nevidím na tom ni č zlého, pretože nie čo nás v 

budúcnosti jednoducho živi ť bude musie 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. 

 Ja by som ešte podotkla, že v tomto prípade ide na jmä 

o záchranu tejto vzácnej historickej pamiatky. A až  potom 
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príde na rad to ďalšie, ako budeme, či budeme my podnika ť 

alebo prenajmeme niekomu tento priestor. Lenže v to mto 

prípade ide naozaj o záchranu vzácnej historickej 

pamiatky. Ďakujem pekne. 

 

 S faktickou sa prihlásil pán poslanec Drozd; 

pravdepodobne chce reagova ť na to čo som ja povedala, lebo 

iná č to možné nie je. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Áno, áno, chcel som reagova ť, lebo vy hovoríte, že 

hľadáte niekoho na prenájom. Ale ten priestor je 

prenajatý. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nepovedala som, že h ľadáme niekoho na prenájom, ale 

že v tomto prípade ide o to, aby sme v prvom kole 

zachránili túto pamiatku a potom ďalej sa dá uvažova ť, čo 

s tým. Dobre. 

 Takže  nikto už nie je prihlásený do diskusie.   

 Uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby uviedla návrh uznesen ia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je v 

materiáli s tým ale, že technicky upravíme funkciu pani 
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riadite ľky, ktorá  už nie je poverená funkciou, ale už je 

naozajstná riadite ľka.  

 

 

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.  

 Je nám jasné o čom budeme hlasova ť.  

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za bolo tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem.  

 

 Bod číslo 17 bol stiahnutý  - Návrh na riešenie domu 

na Rezedovej č. 3 v Bratislave. 

 Preto prechádzame na bod číslo 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o., d ňa 24. 

apríla 2012 . 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Myslím, že tuná nebude potrebné úvodné slovo. 
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 Otváram rovno diskusiu k tomuto bodu programu.  

 Prihlásený je pán poslanec Šindler, nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som pri tomto materiál i 

chcel konštatova ť, že ten materiál má naozaj ve ľkú 

vypovedaciu hodnotu, je komplexne spracovaný. Avšak  chcel 

by som da ť do pozornosti poslancom a špeciálne dozornej 

rade kapitolu poh ľadávok a kapitolu poh ľadávok ako v celej 

svojej komplexnosti, ako je to uvedené.  

 

 Sú tu neuhradené poh ľadávky k 31. 12. za 222.000 Eur 

s tým, že sa tu prezentuje hospodársky výsledok za minulý 

rok 61.000 Eur a poh ľadávky nad 90 dní sú 54.000 a ostatné 

dlhodobé poh ľadávky 69.000 Eur. Nedobytné poh ľadávky nie 

sú výnosy a peniaze do kasy ale sú to náklady. 

 

 Čiže ja by som ten hospodársky výsledok až tak 

jednozna čne nevidel, lebo nevidím tam nejaké oprávky na 

tieto poh ľadávky.  

 

 A tiež by som chcel konštatova ť a do pozornosti 

dozornej rady da ť uzatvorené zmluvy s klientmi v celom 

tomto areáli.  

 

 Ke ď si pozrieme na štruktúru poh ľadávok tak vidíme, 

že sú tam dlžníci v kapitole od 30 do 60 dní, od 60  do 90, 

aj nad 90 dní. To znamená, že oni tam bývajú a nepl atia. 

Jak je to možné, a ako to tam celé funguje, ke ď je nejaký 
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klient a nájomník, ktorý, čo ja viem, nezaplatí prvý 

mesiac, tak sa to možno dá. Ke ď druhý, už treba zdvihnú ť 

prst, a ke ď je tretí mesiac, tak mu treba zavrie ť dvere. 

Ako ja neviem, ako to môže takto fungova ť a takéto 

obrovské číslo 222.000 poh ľadávok evidova ť a písa ť si tam 

o nejakom hospodárskom výsledku. 

 

 Takže poprosím, možno to tam poopravova ť a popozera ť 

sa z dozornej rady aj s manažmentom, lebo toto nie sú 

čísla, s ktorými by som bol ja spokojný. 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. 

 Pani poslanky ňa Farkašovská, nech sa pá či, máte 

slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. M ňa ako členku dozornej rady KSP by 

v prvom rade zaujímalo, pre čo komisia finan čnej stratégie 

rozhodla len o KSP, že tam treba vyhodnocova ť efektivitu 

podielu majetkovej ú časti.  

 

 A mám aj návrh na zmenu uznesenia. My sme totižto 

mali valné zhromaždenie predv čerom a všetci na ňom sme 

boli prekvapení takýmto prístupom hlavného mesta, a  teda 

tým, že celý podiel na zisku si mesto tento raz chc e 

necha ť pre seba. Pri čom nie je celkom pravda, že táto 

spolo čnos ť je nejakým spôsobom zbyto čná alebo nehospodári 
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dobre. Je to jedna z mála stabilizovaných spolo čností 

mesta. To môžu potvrdi ť aj predchádzajúci členovia 

dozornej rady, ktorí v nej pôsobili.  

 

 Chcem len pripomenú ť, že celých 8 rokov prinášala 

mestu síce nie ve ľké zisky, vždy to bolo okolo 50.000 až 

80.000 Eur ro čne, čiže to nie je zanedbate ľná čiastka. To 

bolo to, čo KSP prinášalo mestu, ale mesto jej samozrejme 

nie čo zo zisku nechávalo. Tento raz sa mesto rozhodlo 

nenecha ť jej vôbec ni č. Je to pre ňu likvida čné. 

 

 Takže ja ako členka dozornej rady aj za ostatné dve 

členky, chceme navrhnú ť zmenu uznesenia v tom, aby sme 

uznesenie doplnili, rozdelili ho teda na, v časti žiada B, 

na B.1 a B.2.  

 

 Pri čom v časti B.1 navrhujem prehodnoti ť ten zisk, a 

to nasledovne.  

 V časti B.1 žiada primátora o prehodnotenie 

prerozdelenia prídelu do fondu rozvoja spolo čnosti vo 

výške 51.549,36 Eur, z toho 50 % v prospech hlavnéh o mesta 

SR Bratislavy ako podielu na zisku jediného spolo čníka 

obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o. a 50 % do fondu rozvoja 

spolo čnosti KSP. 

 To je doplnenie uznesenia, podávam to písomne. 

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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 S faktickou poznámkou je prihlásený pán poslanec, 

predseda komisie finan čnej pán Nesrovnal.  

 

 

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

 Ďakujem, pani kolegy ňa. Opýtali ste sa, pre čo práve 

túto spolo čnos ť?  

 Odpove ď je ve ľmi jednoduchá: Finan čná komisia od 

začiatku volebného obdobia žiada magistrát, aby vyprac oval 

koncept nakladania s mestským majetkom aj v oblasti  

obchodných, príspevkových a rozpo čtových organizácií. Aby 

bolo jasné, ktoré spolo čnosti mesto potrebuje a aký z nich 

má osoh. Takýto materiál zatia ľ predložený nebol. 

 

 A pre čo táto spolo čnos ť? 

 Nuž, preto, pretože magistrát do komisie práve tút o 

spolo čnos ť predložil a žiadnu inú. 

 

 

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: 

 Ďakujem pekne. Ja mám dve poznámky: 

 Prvá je, že táto situácia v spolo čnosti KSP ilustruje 

to, čo som povedal, že magistrát nemá jasno, kde chce 

podnika ť.  
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 V tomto prípade disponuje majetkom, kde sa podniká  

veľmi pozvo ľným spôsobom. Preto je prenájom priestorov, je 

v dnešnej dobe ťažké podnikanie. Ja som v KSP v minulom  

období pôsobil ako poslanec v dozornej rade. 

 

 A upozor ňujem pána kolegu, ktorý správne našiel v 

materiáli podlžnosti, že v dnešnej dobe nájomníci s kuto čne 

zostávajú dlžní, kríza mnohé menšie podniky ktoré s a práve 

tam uchytili, lebo nebolo tam drahé nájomné, je to na 

okraji mesta. Naozaj sa tam uchytávajú skôr slabšie  

spolo čnosti, nie nejaké super nadnárodné.  

 

 No, tí podnikatelia sú prví, ktorí sa dostávajú do  

ekonomických problémov. S mnohými sa KSP súdi. A pr áve to 

je taký druh podnikania, ktorý na rozdiel povedzme od 

Vodární si nevie vynúti ť ve ľmi to plnenie. Ten nájomník sa 

naozaj  aj ods ťahuje, ale jednoducho zostane dlžný. 

 

 Pri Vodár ňach a pri iných mestských podnikoch, kde 

predsa len sa dá čosi zastavi ť, alebo odstavi ť, tak 

vynútenie tej platobnej disciplíny má celkom iné 

parametre.  

 

 Čiže áno, je to pravda, že tento druh podnikania v 

krízových časoch je vlastne relatívne aj riskantný.  

 

 A na druhej strane ale vedenie, ktoré tam dlhé rok y 

pôsobí, ve ľmi trpezlivo ho buduje z tej mali čkej finan čnej 

základne, opravuje, zdokona ľuje.  
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 A treba poveda ť, že tým, ak mu mesto siahne na úplne 

všetky zdroje, ako vyzerá že tento návrh má za cie ľ, tak 

sa to, teda mestské podnikanie vlastne položí, aleb o 

minimálne výrazne poškodí. 

 

 A tu sme už pri tom probléme, že v čom sú záludnosti 

tohto plánu, aby mesto podnikalo. Súkromný podnikat eľ by 

si zdroje nezobral na rozvoj, my im teraz KSP tie z droje 

zobra ť chceme, lebo jednoducho máme slabý rozpo čet a 

berieme; ja úplne chápem pána poslanca Nesrovnala, všetky 

prebytky s tým, že nech to nejako prežijú.  

 

 Nejdem to ani komentova ť.  

 Ja osobne som za to, aby sme tie prebytky v prípad e 

KSP v nejakej miere; teda prebytky, to nie sú preby tky, to 

je ich zárobok. Aby sme z toho zárobku im, ako aj i né roky 

to bolo zvykom, časť ponechali, aby oni mohli pre svojich 

nájomcov plni ť tie povinnosti, ktoré vo či nájomníkom majú. 

Iná č sa im odtia ľ jednoducho ods ťahujú všetci. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ         

 S faktickou poznámkou na pána poslanca Budaja reag uje 

pani Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som len doplnila pána Budaja v tom, ž e 

ako príklad môžem uvies ť, že napríklad len 16.000 Eur 
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dlhuje spolo čnosti KSP IPR Slovakia, a to je vlastne náš 

zákazník, s ktorým mesto spolupracuje v prípade 

Železni čnej stanice. A takýchto príkladov máme viac.  

 

 Zárove ň by som teda chcela požiada ť, alebo upozorni ť 

pracovníkov magistrátu, že aj tieto veci si treba v šíma ť a 

nejakým spôsobom naozaj vymáha ť od našich partnerov tie 

peniaze alebo to, alebo potom s nimi teda nejako po stihnú ť 

tú spoluprácu. 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 poslanky ňa Reinerová. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som chcela ešte doplni ť, že okrem 

prenájmu priestorov poskytuje táto spolo čnos ť mestská aj 

ďalšie služby. Je vlastne obchodníkom s elektrickou 

energiou, predáva elektrinu, poskytuje drobné služb y, 

poskytuje parkovacie služby. Je tam obrovský pozemo k, 

ktorý je vo vlastníctve. Táto spolo čnos ť zamestnáva 20 

ľudí. V minulom roku mala uzavretých 69 nájomných zm lúv. 

Vytvorila, aj ke ď nie ve ľký, ale predsa zisk z hlavnej 

činnosti, to je ten prenájom priestorov. 

 

 A dávam naozaj na zváženie poslancov, či im časť 

tohto zisku, minimálne tých 50 %, nenecha ť na rozvoj alebo 

na údržbu, udržanie tých aktivít, ktoré majú na ten to rok 
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naplánované, pretože ke ď im zoberieme celý zisk, je to 

naozaj likvida čné. 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 Šindler.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Sa tu otvorila diskusia o koncepcii 

mestských podnikov. Ja by som chcel informova ť ctené 

zastupite ľstvo o informácii, ktorú dozorná rada dostala na 

riadnom zasadnutí dozornej rady teraz v utorok; vla stne 

BVS. 

 

 Pán primátor 12. apríla poslal list na generálneho  

riadite ľ a predsedu predstavenstva BVS o žiados ť písomnú, 

o stanovisko vedenia BVS, k možnosti zabezpe čenia 

prevádzky BVS v novom režime. To je prevádzkovo-pre nájmový 

režim, ktorý v tej klasickej podobe skuto čnej by mal 

vyzera ť asi nasledovne, že Infra Services by sa predala 

komplet celý podiel mesta, predpokladám asi HAASu, ktorý 

je teraz 49 %-ný majite ľ. A celý majetok BVS by sa 

nájomnou zmluvou preniesol na Infra Services, ktorý  by 

vykonával všetky činnosti BVS v doterajšej podobe, okrem 

investi čnej činnosti. To by kompletne znamenalo presun asi 

600 ľudí z BVS do Infra Services a v BVS by ostala úplne  

len tá hlava a pracovníci, ktorí by zabezpe čovali 

investi čnú činnos ť.  
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 BVS by za tento prenájom malo dostáva ť nejakú sumu za 

prenájom, ktorá by bola v zmluve o prenájme tejto 

spolo čnosti. 

 

 Stanovisko má predseda predstavenstva posla ť na pána 

primátora do konca tohto týžd ňa, čiže do zajtra. Požiadal 

som pána predsedu predstavenstva nech mi toto stano visko 

jeho dá; nie je problém, povedal, že mi ho zajtra o došle. 

Takže dávam túto informáciu na vedomie poslancom, ž e 

takáto myšlienka, alebo takýto zámer asi je vo vzdu chu. 

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. 

 Ďalej nasleduje pani poslanky ňa Černá. 

 Ešte s faktickou sa prihlásil na kolegu Šindlera p án 

poslanec Budaj.  

 Pán poslanec Budaj s faktickou. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne.  

 Ja by som chcel vyzva ť pána Šindlera, aby inicioval 

prerokovanie tejto situácie na zastupite ľstve, ktoré je 

hlavne zodpovedné za spravovanie majetku. Samozrejm e, aby 

ju podal aj primátorovi. A ďakujem mu, že ju teraz verejne 

podal na zastupite ľstve, ale to si vyžaduje bod rokovania, 

a na to ur čite nie sme pripravení, ani on. 
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 Čiže, ak by bolo treba aj mimoriadne zasadanie 

mestského parlamentu. Toto už nie je o guli čkách.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ani o fazu ľkách; presne tak.  

 Na faktickú na svoju adresu zareaguje pán poslanec  

Šindler. 

 

 

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

 Ďakujem. Ešte mali čkú informáciu, ktorú by som chcel 

doplni ť s tým, že hospodársky výsledok pre BVS za rok 2011  

by mal by ť 1 500.000 Eur, strata za Infra Services mínus 

400000 Eur a plus 200.000 za firmu Bionergy, a.s.; plus, 

mínus v nejakých menších odchýlkach. BVS zisk, Infr a 

strata, Bionergy zisk. 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 Gašpierik je prihlásený do riadnej 

diskusie. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:    

 A Černá bola, a vynechali ste ju. 
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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  

 Ahá, ospravedl ňujem sa, presko čila som jedno. 

 Pani poslanky ňa Černá má slovo. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Dovo ľte, aby som to povedala tak 

primitívne. Sprostý hospodár, ktorý si zareže sliep ku, 

ktorá ešte znáša vajcia. A úprimne povedané, to chc eme 

urobi ť týmto návrhom. Poviem vám pre čo. 

 

 Mám skúsenosti s prenájmami, resp. obrovsko 

neprenajate ľnými a nepredajnými priestormi v oblasti 

Patrónky, Kalvárie, a podobne. A veselo developeri stavajú 

a potom tie budovy sú prázdne, a nie je tam ni č.   

 

 Čiže momentálne prenájom je, fakt, zložitá vec.  

 A v areáli tohto KSP sú dve vec, pod ľa mňa, naprosto 

nutné. Postupná klimatizácia priestorov, lebo v opa čnom 

prípade odtia ľ tie teraz ešte, tamojší nájomcovia odídu do 

klimatizovaných priestorov niekde inde.  

 Nepodce ňujte moment pohodlia. Ten existuje a narastá. 

To je jedna vec. 

 

 Druhá vec. Je tam jedna ve ľmi dobrá reštaurácia, 

myslím čo sa týka kuchára, tie jedlá sú tam kvalitné. Ale, 

ak sa do toho tiež nezainvestuje do tých priestorov , tak 

tam nebude chodi ť ani pes.  

 Takže to je druhá vec.  
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 No, a ešte existuje taký pojem akože udržate ľnos ť 

zisku.  

 Ja sa čudujem, máme tu kopu ekonómov, a nikomu na tom 

nezáleží, že by sme to teda mali udrža ť pre mesto 

Bratislavu, ke ďže o čakávam že do takých 5 rokov tá oblas ť 

bude takzvané širšie centrum, čím získa na cene. A teraz 

vyslovím to, čo ako stará drožkárska kobyla hádam mám 

právo. Zaujímalo by ma, kto si pre seba chystá túto  

zlatonosnicu kúpi ť? Pretože v momente že sa to dostane do 

tej polohy, tak sa to krásne rozparceluje a budú st ato čnou 

prácou "ala Rezešovci" získava ť ve ľké majetky. 

 

 

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 Gašpierik.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na pani Černú. 

Áno, my máme sliepku, ktorá vlastne tieto vlastné v ají čka 

pojedá. A sliepka, ktorá vlastne si stále len ten k urník 

bude, do tohto kurníku investova ť. 

 

 Pred chví ľočkou sme mali materiál Grössling. 

 My sme mali na za čiatku tohto obdobia iba nieko ľko 

cenných pozemkov, nehnute ľností, ktoré boli vlastne 

stanovené na predaj, a sme to zastavili na finan čnej 

komisii. Áno, Grössling, at ď.  
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 Máme svoje rozpo čty, každý rok v rámci predaja 

kapitálových, teda príjmov a predaja majetku, aby s me ho 

naplnili, a už niet čo predáva ť, tieto drahocennosti. Už o 

chví ľočku predáme Primaciálny palác? Ja nie som za. 

 

 Takže myslím si, že práve preto bol aj tento návrh  z 

finan čnej komisie jednomyse ľne, ke ď 5 členov finan čnej 

komisie naprie č všetkému zastúpeniu, odporu čilo vlastne že 

my sme toto vají čko dali hlavnému mestu, lebo to má by ť tá 

verejno-prospešnos ť tohto podniku.  

 Dopravný podnik zabezpe čuje nejaké výkony, OLO, 

Vodárne, ale čo robí tento podnik?  

 Investuje sám do seba, nezabezpe čuje ni č 

verejnoprospešné pre ob čanov, okrem svojej činnosti. Či je 

to do kuchyne, do dobrého jedla, či je to možno parkoviská 

pre tých nájomcov, alebo to je v rámci nejakého 

uzatvoreného priestoru a ni č neprináša Bratislav čanom. 

 

 Práve v tejto situácii, aby sme nemuseli rozpredáv ať 

ďalšie cennosti, aby sme vedeli zabezpe či ť rozpo čet tohto 

mesta, či už v tomto alebo v ďalších volebných obdobiach 

bol návrh, aby sme prípadne vyhodnotili, prehodnoti li, 

navrhli transparentné, transparentné, transparentné , po 

tretíkrát, ponukové konanie, a odpredali možno túto  

spolo čnos ť, nech sa o to súkromný vlastník stará, nech si 

to zhodnocuje, nech sa do toho investuje, nech si t am 

zhá ňa nájomcov. A takto sme vlastne ušetrili prostriedk y 

pre hlavné mesto na úkor iných cenných palácov; 

Primaciálneho paláca, Grössling kúpe ľov, at ď. 

 Takže v tomto bol ten návrh. Ďakujem pekne. 
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 A ja, pardon, dovolím si predloži ť návrh, ktorý bude 

vlastne kontra, len ma predbehla pani Farkašovská, kde ona 

doplnila bod B.1, kde žiadala len 50 %, len škrupin ku 

vají čka vlastne da ť mestu a žltko aby si nechalo tento 

podnik. 

 

 Takže môj návrh bude po pani Farkašovskej, preto s i 

dovolím požiada ť, aby ste tento jej návrh nepodporili a 

podporili návrh môj, kde vlastne žiadam 100 % tohto  

prídelu, aby bol prevedený do podielu mesta.  

 

 A tento návrh znie: 

 Odporu či ť prerozdelenie prídelu do fondu rozvoja 

spolo čnosti vo výške 51.549,36 Eur v prospech hlavného 

mesta SR Bratislavy ako podiel na zisku jediného 

spolo čníka, obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o. 

 

 Tento návrh bol rovnako podporený v mestskej rade,  

teda prijatý a odporu čený členmi mestskej rady.  

  

 Ako som spomenul všetkými 5 členmi finan čnej komisie. 

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.  

 S faktickými poznámkami na pána poslanca Gašpierik a 

budú reagova ť pani Černá, pani Farkašovská a pán Budaj. 
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RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:     

 Milý pán kolega, neviem presne aký je vekový priem er 

finan čnej komisie, ke ďže ste zvláštna komisia, ktorá vôbec 

nemá neposlancov medzi sebou. Takže to už je jedna dos ť 

veľká zvláštnos ť pre m ňa.  

 

 Ale, to čo ste povedali, to považujem za ve ľmi 

krátkozraké. 

 Po prvé, 8 rokov po sebe, ja ju nebránim, mne je 

celkom fuk, ale 8 rokov po sebe dávala mestu okolo tých 

50.000. To nie je zas tak málo. A vy hovoríte, že n emá 

verejnoprospešnú činnos ť? 

 

 Teraz, spomeniete si na m ňa, ja som bola jedna z 

tých, ktorá ke ď sa ten zhukaný Park kultúry a oddychu 

prejednával, ktorá som povedala, po tej trachtácii (gong), 

že páni poslanci, práve ste predali  PKO. A oni tvr dili: 

Nie, len pozemok.  

 No, ja chcem vidie ť toho vola čo dá desiatky miliónov 

na to, aby my sme tam mali PKO. 

 

 A toto je podobný prípad; spomeniete si, možno už 

budem smrdie ť v krematóriu. Ale spomeniete si, takýto 

prípad to je.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

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

 Ďakujem za slovo. Ja musím poveda ť, že vcelku vítam 

iniciatívu, že sa tu budeme zaobera ť efektivitou podielu 

majetkovej ú časti hlavného mesta v jednotlivých jej 

spolo čnostiach. Ale opakujem, nerozumiem, pre čo práve KSP 

je prvá na odstrel?  

 Možno preto, že má naozaj lukratívny areál ne ďaleko 

Boatum, ak to náhodou niektorí nepoznajú, teda v ši ršom 

centre mesta. Možno je to preto, že má vysporiadané  

pozemky a iný majetok.  

 

 Opakujem, neprekáža mi to, že sa bude prehodnocova ť 

efektivita podielu majetkovej ú časti mesta, ale nie iba v 

KSP. Naozaj si myslím, že je to potrebné urobi ť vo 

všetkých spolo čnostiach.  

 

 Preto by som chcela požiada ť pani riadite ľku 

magistrátu, aby zabezpe čila to čo už sme svojho času 

dohodli, a že naozaj toto urobíme. 

 

 Ale prosím kolegov, (gong) aby nelikvidovali KSP 

predtým ako bude tá efektivita vyhodnotená. To je c elá 

podstata môjho pozme ňovacieho návrhu.  

 Nechcem, aby KSP padlo na nos skôr než zistíme, čo 

vlastne tam je zlé, alebo čo treba zefektív ňova ť.  

 

 Nie som za záchranu KSP za každú cenu, ale v tejto  

chvíli je pre ňu nula zo zisku likvida čná.  

 Dajme jej šancu a dajme jej aspo ň tých 55 %, to 

znamená 25.000.  
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 Ja vás ve ľmi prosím, aby ste môj návrh na uznesenie 

podporili. 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 ďalšou faktickou pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Už by som bol stereotypný, keby som znovu zdôrazni l 

potrebu koncepcie. Ja len poviem to inak. 

 

 Ak máme ma ť koncepcie, ako naklada ť s podnikate ľskými 

akciovkami a s.r.o. mesta, nemali by vznika ť, nech sa pán 

kolega nenahnevá, Gašpierik, ja chápem že má, samoz rejme, 

ako poslanec právo da ť akýko ľvek pozme ňovací návrh a vôbec 

mu to právo neupieram. 

 

 Ale iste aj on ako človek, ktorého si pamätám ako 

vždy systematicky rozmýš ľajúceho uzná, že také koncepcie 

by nemali vznika ť improvizovanými návrhmi, ktoré sa 

podávajú z pléna.  

 

 Čiže znovu zdôraz ňujem, pripravme koncepciu, bude sa 

to možno týka ť teda aj Grösslingu, bude sa to týka ť celého 

radu otázok, aký rozsah podnikate ľských aktivít mesto 

mieni trvale udrža ť a aké mu sú zbyto čné.  
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 Ale možno tá myšlienka, o ktorej pán Gašpierik (go ng) 

hovoril, sa presadí, ale v demokratickej a širšej 

diskusii.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Na faktické poznámky na svoju adresu bude reagova ť 

pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja budem reagova ť na pána Budaja. 

 Ja nedávam tu žiadny návrh na odpredaj, nejakú 

obchodnú verejnú sú ťaž spolo čnosti.  

 Tak ako povedal pán predseda finan čnej komisie my sme 

to naozaj nieko ľkokrát žiadali na komisii aby to bolo 

predložené, nebolo to.  

 

 Je zhoda okolnosti, náhoda, že tento materiál išie l 

teraz ako prvý. Preto vlastne aj ten termín v uznes ení je 

27. 9., čo si myslím, že je dos ť primeraná doba, aby tam 

bol predložený komplexný materiál, ktorý sme žiadal i aj 

my, a tam sa to naozaj reálne zhodnotilo. Aj tie zá very 

neboli jednozna čné, preto ani nebolo uznesenie finan čnej 

komisie okamžite odpreda ť. Sme to nechali, nech je to v 

rámci nejakého hodnotiaceho materiálu a komplexného , 

systematického, v rámci všetkých ostatných spolo čností, 

ktoré sú v rámci hlavného mesta a mohli by by ť takto 

riešené. A teda naozaj na pléne prerokovávané. 
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 Ten môj návrh bol na tomto zastupite ľstve výlu čne len 

k tomu zisku. A taký, aký bol na finan čnej komisii a na 

mestskej rade, kde ste teda členom. A je to vlastne pod 

uznesením číslo B. To znamená, nie je to teda z pléna, ale 

je to teda už v rámci aj prerokovania, v rámci toht o 

materiálu. To sa týkalo len tých financií. (gong) 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 Kolek.  

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa len pridal k tomu 

hlasu z finan čnej komisie.  

 V podstate, naozaj ten prvý poh ľad na tú stavbu, 

ktorú sme obdržali a máme nakoniec aj teraz na stol e 

všetci, skôr hovorí o tom, že v tejto spolo čnosti sa 

nehospodári dobre. Čiže to ozdravenie, resp. ten celkový 

pohľad na to, ako podnika ť, je teda vyslovene nutný.  

 

 Ke ď si pre čítame, že výnosy boli 1 116.000 a náklady 

1 000.037 v oblasti, kde sú v podstate pasívne nákl ady 

pokia ľ ide o nájom, lebo všetky náklady spojené s 

nemovitos ťou sú zahrnuté do nájomnej zmluvy.  

 Čiže môžeme hovori ť o zhoršenom prostredí čo sa týka 

požiadaviek na priestory. Napriek tomu tie náklady sú 

neúmerne vysoké.  
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 Pokia ľ by sa jednalo a ich ve ľká čiastka by sa práve 

dotýkala len s tým, že ja obhospodarujem tieto prie story.  

 

 Druhá vec, a to je to vážnejšie, v tej odrážke číslo 

4, podnik je zadlžený. Reálne, nehovoriac o majetku  

podniku, ale z finan čného h ľadiska tam máme uvedených 

673.000 cudzích zdrojov oproti 135.000 reálnych fin ančných 

prostriedkov a nereálnych poh ľadávok 259. Čiže momentálne 

sme v strate finan čnej nad 250.000 Eur. 

 

 Čiže aj toto bude výzva k tomu, ako jak správna rada  

tak dozorná rada zaujala vážnejšie svoje postavenia  a 

riešila tento podnik.  

 Budem rád, ke ď to bude na základe tej analýzy, ktorú 

tu viac-menej všetci žiadame.  

 

 A pridržím sa toho uznesenia z finan čnej komisie, 

tento výnos z tohto roku previes ť do rozpo čtu magistrátu. 

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. 

 Faktická poznámka pán poslanec Šindler.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel ešte 

zdôrazni ť, ešte raz, lebo v mojom prvom vstupe to nebolo 
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tak dostato čne povedané. My tu rozde ľujeme zisk, pod ľa 

mňa, ktorý de facto ani neexistuje.  

 

 Ke ď si pozrieme na strane, ja má v elektronickej 

podobe, na strane 18, tak firma si vytvorila opravn ú 

položku na poh ľadávky len vo výške 3.500 Eur. A ja ke ď sa 

tu pozriem na tie spolo čnosti, ktoré sú vo vymáhaní, a sú 

v exekúcii a v konkurznom konaní, tak som len pri t roch 

položkách už pri 30 - 40.000 Eur, ktoré firma nikdy  

neuvidí. 

 

 Čiže tu hovori ť o tom, že prekladáme peniaze a 

dostane magistrát peniaze, tak to viac-menej dostan e 

peniaze tie, ktoré si firma poži čala z banky. Čiže to sú 

není jej reálne peniaze.  

 

 Čiže ja mám za to, že celý tento výsledok, neviem, j a 

som není audítor, ani nechcem hovori ť až tak vážne do 

týchto materiálov a do týchto čísiel, ale zdá sa mi, že 

zisk je v oblakoch. (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.  

 Faktická poznámka pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ja si samozrejme ve ľmi ctím to čo tu zaznieva z úst 

nášho zboru, pani poslankyne Černej o nosniciach.  
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 Ale ke ď si pozorne vypo čujem to, čo hovoria ľudia, 

ktorí sa o tie čísla z podstaty veci a svojej orientácie 

vážne zaujímajú, ako je kolega Šindler a kolega Kol ek, tak 

začínam ma ť pochybnosti o zarezávaní dobrej nosnice. 

Začínam ma ť pocit, že sa jedná o nosnicu, ktorá znáša 

stále menej. 

 

 A ak sa hovorí o kontrole efektivity, tak teda sa 

jedná o kontrolu znášky. Aby sme nežili v ilúziách,  že z 

nej padajú zlaté vajcia, ale prišli skôr možno k zá veru, 

že každý siedmy de ň sa tam nejaké vají čko horko ťažko 

objaví.  

 

 A pokia ľ ide o také návrhy, ako - ale vy ste zlí na 

černochov, teda skontrolujme efektivitu všetkého. A zaznie 

tu, že to máme porovnáva ť a za čať urobi ť pomaly 

medzikomisiu, ako hovorí K. Dürem v fyzikoch, utvor te 

medzikomisiu, ke ď chceme zalia ť skúmanie efektivity 

otáznej nosnice (gong) do ve ľkého celku, pripomína mi to 

známu poému Vladimíra Majakovského "A sojedine ňju telo i 

gukona", proste zalia ť to do kaše a necha ť to zhni 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.       

 Riadny príspevok pán poslanec Len č. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. 
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 Ja som tiež pôsobil istý čas v dozornej rade tejto 

spolo čne, takže to tam celkom dôverne poznám. A musím 

poveda ť, že priklá ňam sa k tomu, čo pani Farkašovská 

navrhla a ostatní členovia dozornej rady podporili. Tu 

vždy bývajú prenesmierne problémy s touto spolo čnos ťou 

nech žiada o čoko ľvek. Takže treba naozaj zváži ť čo s ňou 

do budúcnosti. Ja teraz nepodsúvam žiadne riešenie.  

 

 Ako poznám manažment, teda hlavne konate ľa tejto 

spolo čnosti, tak to je ve ľmi slušný, zodpovedný pán a robí 

to myslím že dobré. 

 

 K tomu, čo pán kolega Šindler hovoril, je možné, že 

sú nejaké problémy s poh ľadávkami, ale do hospodárskeho 

výsledku by som to asi nezapo čítaval, pretože tam by bolo 

horšie, keby tam boli záväzky. Poh ľadávky sú peniaze, 

ktoré keby spolo čnos ť dostala, tak vykáže ešte vä čší zisk, 

ako vykázala doteraz.  

 

 Ja podporujem to, aby sa pred časne táto spolo čnos ť 

nezlikvidovala a nechala sa jej šanca preži ť dovtedy, kým 

sa to naozaj seriózne nevyhodnotí a neprijmú sa nej aké 

systematické kroky na to, čo s tou spolo čnos ťou do 

budúcnosti. 

 

 Ešte mám takú drobnú poznámku k tomu, k tomu 

predloženiu tohto materiálu ako takého. 

 

 Ja som bol totižto predkladate ľom toho uznesenia, kde 

sme požiadali primátora, aby takéto materiály predk ladal.  
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 A bolo to myslené tak, že takýto materiál sa predl oží 

pred konaním toho valného zhromaždenia. Tu sme už d eň po, 

ja nehovorím, že mimoriadnym valným zhromaždením sa  nedajú 

rieši ť veci ktoré odtia ľto vzídu ako podnety, ale v 

princípe to bolo myslené tak, že tieto materiály sa  majú 

prejedna ť ešte pred konaním riadneho valného zhromaždenia. 

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. 

 Závere čné slovo bude ma ť pani riadite ľka magistrátu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Pán Len č ma už predbehol v 

tej informácií, že naozaj valné zhromaždenie sa 

uskuto čnilo pred dvoma d ňami. Na tomto valnom zhromaždení 

zástupca hlavného mesta postupoval v intenciách ako  bolo 

prijaté na finan čnej komisii a následne na mestskej rade. 

To znamená, že odsúhlasil, že celý zisk vo výške 50 .000 

Eur bude poukázaný na ú čet hlavného mesta, to znamená 

jediného spolo čníka.  

 

 Takže v tejto situácii my môžme urobi ť iba jediné, 

alebo vy môžte urobi ť iba jediné zmenou tohto uznesenia, 

odporu číte pánovi primátorovi prehodnoti ť rozdelenie tohto 

hospodárskeho výsledku, pretože v zmysle zákonov vy  nemáte 
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právo ho o to požiada ť, ale vlastne iba odporu či ť, lebo 

nemáte takú kompetenciu.  

 

 

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 za vysvetlenie.     

 Tak prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy  

uznesenia, ktoré má k dispozícii. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Návrhová komisia dostala dva pozme ňujúce, resp. 

dopl ňujúce návrhy, aby som bol presný. 

 

 Prvý od pani poslankyne Farkašovskej, ktorá aj na 

základe toho čo teraz pani riadite ľka povedala mierne 

modifikovala návrh svojho uznesenia. 

 Len "žiada sa" vymení za "odporú ča". 

 (Poznámky v pléne: Nemôže.) 

 

 Pre čo by nemohla?  

 A návrh toho uznesenia teda znie: bod B rozdeli ť na 

dve časti.  

 

 Ako B.1 by to znelo: 

 Odporú ča primátorovi prehodnotenie prídelu do fondu 

rozvoja spolo čnosti vo výške 51.549,36 Eur, z tohto 50 % v 

prospech hlavného mesta ako podielu na zisku jediné ho 

spolo čníka obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o.  
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Predsedajúca:  Ing. Viera  F a r k a š o v s k á, p rvá 

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Pán predseda návrhovej komisie, ale pani poslanky ňa 

Farkašovská sa hlásila. Chcela upresni ť pravdepodobne 

tento návrh. Pani Farkašovská. 

 

 

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

 Áno, chcela som len procedurálne k uzneseniu, to s a 

dá aj po čas toho ke ď už návrhová komisia navrhuje. Takže 

slovo "žiada" nahradi ť slovom "odporú ča". 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. 

 Takže máme to potvrdené. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Dobre. Ja pre čítam ešte aj druhý návrh, ktorý je 

vlastne kontra proti tomuto. To je návrh pána posla nca 

Gašpierika.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Netreba, netreba. Po ďme najprv hlasova ť o tomto prvom 

a potom bude jasné čo to druhé bude znamena ť.  
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Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Jasné. Len aby poslanci vedeli, v podstate pán 

Gašpierik navrhuje ponecha ť tých 100 % mestu, tak ako to 

aj bolo schválené na valnom zhromaždeni. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Dobre. Tak ako o prvom budeme hlasova ť o návrhu pani 

poslanky ňa Farkašovskej, ktorá navrhuje, aby 50 % zo zisku 

bolo ponechané spolo čnosti a 50 % sa odviedlo do mesta.  

 Vieme o čom budeme hlasova ť? 

 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťtri. 

 Za trinás ť, proti osem, zdržalo sa dvanás ť poslancov. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie nebolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 Prejdeme k tomu druhému návrhu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Druhý návrh je návrh pána poslanca Gašpierika. 

 Áno. Pán poslanec s ťahuje, lebo vlastne v intenciách 

tohto jeho návrhu už boli u činené kroky.  
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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.  

 Takže druhý návrh bol stiahnutý. 

 Pôjdeme teda hlasova ť pod ľa návrhu uznesenia, ale to 

bude navrhova ť návrhová komisia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o pôvodnom návrhu uznesenia, pretože 

dopl ňujúci návrh pani poslankyne Farkašovskej neprešiel.  

 

 

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. 

 Vieme o čom budeme hlasova ť.  

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťpäť. 

 Za dvadsa ťdva, proti traja, zdržalo sa desa ť 

poslancov. 

 Všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne. 

 

 Vyhlasujem obed ňajšiu prestávku do druhej. 

 Je 13,24 h, o 14.00 h sa zídeme. 
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 (Prestávka od 13,24 h do 14,00 h. Po nej.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tí,  

ktorí ste v rokovacej sále, prosím, zaujmite svoje miesta 

a budeme pokra čova ť rokovaním o bode číslo 19. 

 

 

 

BOD 19:  

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedosta tkov 

zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky v roku 2009.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Úvodné slovo má pani riadite ľka magistrátu, pokia ľ je 

úvodné slovo potrebné. Nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Myslím si, že k predmetnému materiálu  

nie je potrebné úvodné slovo. Sú tam len dve otvore né 

úlohy, ktoré sa priebežne plnia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, takže prerokovávame materiál pod bodom 19.  Je 

tu priestor pre vás, aby ste sa k nemu vyjadrili. 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 Ke ďže sa v rámci diskusie k bodu 19 nikto nehlási, 

prosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ť za, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 19. 

 

 Bod číslo 20. 

 

 

BOD 20:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Brat islavy.  

 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

206  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dávam priestor pánovi hlavnému kontrolórovi na to,  

aby uviedol materiál. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Vážený pán primátor, ďakujem za slovo. Vážené dámy a 

páni, dneska vám predkladám správu, ktorá je svojim  

charakterom nie celkom obvyklá, a to z toho dôvodu,  že 

obsahom, teda v prvej časti je kontrola dodržiavania 

všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní odpadom a s tým 

súvisiacimi ďalšími predpismi, ktoré v meste platia.  

 

 A vzh ľadom na to, že to je záležitos ť, ktorá má 

celomestský charakter v tomto prípade prvý raz po d lhšom 

čase nemáte predkladané v rámci správy aj opatrenia,  

vzh ľadom na to, že charakter opatrení presahuje možnost í 

prerokovania medzi mnou a pani riadite ľkou magistrátu, kde 

teda toto prerokovanie prebiehalo.  

 

 A pán primátor pris ľúbil, že zastreší v rámci celého 

mesta prípravu a prerokovanie opatrení, ktoré sa te da budú 

týka ť aj nakladania s odpadmi v mestských častiach s tým, 

že cie ľom tých opatrení bude nájs ť taký podrobnejší 

upres ňujúci rozpis úkonov, ktoré sú ú čelné, potrebné, a 

ktoré patria teda do oblasti nakladania s odpadmi.  

 

 Takisto sa to týka aj otázky využívania spa ľovne, 

ktorá v rámci využívania tohto VZN patrila medzi ti e 
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problematickejšie miesta, ktoré z h ľadiska celomestských 

záujmov nemáme úplne ošetrené a využívané. A to je teda 

ten dôvod, kde opatrenia budú predložené v niektore j z 

mojich budúcich správ, ktoré predkladáme. 

 

 Jednou vetou ešte oblas ť druhá, ktorá teda je vám 

predložená.  

 Je to oblas ť s ťažností a petícií, kde sme 

skonštatovali, že všetko je v naprostom poriadku a 

nestretli sme sa so žiadnymi problémami. Ďakujem za úvod.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za úvod.  

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Černý; nech sa 

páči. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Neviem, či mám by ť rád, že sa 

potvrdili moje slová pri koncipovaní rozpo čtu na rok 2011, 

kde som avizoval to, že takýto problém nastane. Ak si 

dobre pamätáte, pán primátor. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Vy ste ma ubezpe čovali, že tomu tak není. Ja osobne 

ten problém tam vidím. 

 A ke ďže vzh ľadom k tomu, mám na mysli ten problém 

týkajúci sa prvej časti správy o dodržiavaní rozpo čtových 

pravidiel a nakladaní, likvidácii; všeobecne záväzn ého 

nariadenia o nakladaní a likvidácii komunálneho odp adu.  

 

 A ke ďže ten problém trvá aj v roku 2012, dovolím si 

navrhnú ť uznesenie, kedy mestské zastupite ľstvo žiada 

primátora, aby v sú činnosti so starostami, mestskými 

časťami a zástupcami spolo čnosti OLO na júnové 

zastupite ľstvo predložil návrh opatrení na dodržiavanie 

rozpo čtových pravidiel a všeobecne záväzného nariadenia o  

nakladaní a likvidácii z komunálneho odpadu. 

 

 To už tu bolo tak nejakým spôsobom avizované, len aby 

sme mali termín do; najneskôr do júnového zastupite ľstva 

máme dva mesiace na to, aby ste to vyrokovali aj s 

mestskými časťami aj spolo čnos ťou OLO a dokázali sme 

pripravi ť nejaký racionálny návrh opatrení. 

 

 

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, lebo presne 

toto som chcel navrhnú ť aj ja. Vy máte možnos ť navrhova ť 

uznesenia, čiže ste to urobili akoby aj v mojom mene. Ja 

rád tú úlohu splním, aj ten termín sa mi zdá dobre 

zvolený, pretože máme minimálne mesiac na to aby sm e 
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rokovali so starostami, potom pripravili dokument k torý 

prejde komisiami, a ktorý by sme spolo čne posúdili na 

júnovom zastupite ľstve.    

 Faktickou poznámkou na pána poslanca Černého chce 

reagova ť pán starosta Bajan; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka:  

 Ďakujem pekne. Ja by som len chcel  požiada ť kolegov 

poslancov a poslankyne, aby podporili tento návrh, pretože 

je to ve ľmi dôležité za čať sa zaobera ť ve ľmi prapodivným 

chovaním firmy OLO v poslednej dobe. A starostovia sme 

nieko ľkokrát poslednú dobu o tom diskutovali. Čiže 

predpokladám, že predtým ako prídeme na rokovanie, do júna 

že sa stretneme s pánom primátorom na Regionálnom z družení 

a povieme si pár vecí, pretože posledné týždne naoz aj nás 

napĺňajú ve ľkým nepokojom čo sa týka rôznych návrhov cien 

z tejto firmy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo dávam pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 

 

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

 To je len také malé formálne upozornenie, že Čuňovo 

sa píše bez mäk čenia.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan   F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Za to ďakujem. A osobitne ďakuje pani poslanky ňa 

Feren čáková a starostka tejto mestskej časti, lebo je to 

znalos ť miestopisu Bratislavy, pokia ľ sa to správne 

vysloví.  

 

 Ke ďže sa nikto ďalej nehlási do diskusie, myslím, že 

to podstatné zaznelo z úst pána poslanca Černého a pána 

starostu Bajana, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Ďakujem. Prišiel nám návrh na doplnenie uznesenia od  

pána poslanca Černého, ktorý znie: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora, aby v 

súčinnosti so starostami mestských častí a zástupcami 

spolo čnosti OLO na júnové zastupite ľstvo predložil návrh 

opatrení na dodržiavanie rozpo čtových pravidiel a 

všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní a likvid ácii 

komunálneho odpadu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

uznesenia. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali tento návrh.  

 Pán predseda. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Toto doplnenie by sme ozna čili ako B. 

 A teraz budeme hlasova ť o celom uznesení s tou časťou 

berie na vedomie, ktorá bude ozna čená ako A. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

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

celkovom uznesení k bodu číslo 20. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie a uzatvorili  

rokovanie o tomto bode.  

 

 Bod číslo 21. 

 

 

BOD 21:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 372/2011 zo d ňa 24. 11. 2011.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, myslím že si materiál ani nevyžaduje 

úvodné slovo. Je to technická oprava výmery, ktorá sa 

zistila geometrickým zameraním. 

 Čiže dám priestor pre poslancov, či je záujem 

diskutova ť k tomuto bodu.  

 Pán poslanec Drozd, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja chcem iba po ďakova ť magistrátu, že 

tak promtne zareagoval a že to z minulého zastupite ľstva 

sa hne ď teraz pripravilo. Takže ďakujem za základnú 

umeleckú školu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, to bol ten návrh, ktorý sme na tvoj 

návrh zaradili do programu, pretože sme nechceli ab y sa to 

riešilo na kolene. Videli to odborní zamestnanci, p rešlo 

to všetkými stup ňami prerokovania, ktorými to malo. Čiže 

môžme to dnes chváli ť.  

 

 Ke ďže sa nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 

 Opä ť dávam priestor pre návrhovú k komisiu. 

 Pán predseda, uve ďte, prosím, návrh na hlasovanie. 
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Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predložené 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Schválili sme platné uznesenie k bodu číslo 21. 

 

 Teraz otvorím rokovanie a diskusiu o troch bodoch 

naraz: 

 

BOD 22:  

Právna analýza možnosti realizácie zámeru výstavby v 

lokalite Krá ľova hora pred predložením návrhu na výmenu 

pozemkov  

 

 

BOD 22A:  

 To je ten bod, ktorý treba prerokova ť a schváli ť 

predtým než rozhodneme o pozemkoch, ktoré už boli r az 

ur čené na zámenu:   

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

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

2009 . 
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BOD 23:  

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

na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Pe tržalka 

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

sídlom v Bratislave a návrh na schválenie nájmu poz emkov v 

Bratislave, k. ú. Devín, od spolo čnosti Krá ľova hora, 

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  

 Úvodné slovo k týmto trom materiálom prednesie pan i 

riadite ľka magistrátu.  

 Urobíme k tomu spolo čnú diskusiu. 

 A potom budeme hlasova ť o každom materiáli zvláš ť, 

aby sme uzatvorili rokovanie o každom jednom z tých  troch 

bodov. 

 Pani riadite ľka, nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne za udelenie slova.  

 Prvý bod je: Právna analýza možnosti realizácie 

zámeru výstavby v lokalite Krá ľova hora. 

 

 Právnu analýzu predkladáme v zmysle uznesenia 

367/2011 ke ď sme túto právnu analýzu vypracovali v 

spolupráci, resp. skladá sa z troch častí.   
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 Prvá časť je vypracovaná pracovníkmi hlavného mesta. 

 Druhá časť investorom.  

 A tretia časť peti čným výborom nezávisle od seba. 

A je predkladaná v jednom materiáli.  

 

 Na finan čnej komisii ako i na mestskej rade bol tento 

materiál zobratý na vedomie.  

 

 Čo sa týka druhého materiálu, ktorý sa predkladá pod  

číslom 22A, v podstate sme zistili, že ešte v roku 2 009 

17. 12. bolo prijaté mestským zastupite ľstvom uznesenie na 

zámenu pozemkov so spolo čnos ťou Popper Capital ako prípad 

hodný osobitného zrete ľa.  

 

 Vzh ľadom k tomu ďalšiemu materiálu, ktorý 

predkladáme, je potrebné najskôr zruši ť toto uznesenie. V 

zmysle tohto uznesenia ešte nebola uzatvorená žiadn a 

zámenná zmluva. Toto uznesenie bolo dos ť neštandardné 

vzh ľadom k tomu, že tam nebolo časové obmedzenie, ktoré by 

nejakým spôsobom limitovalo, dokedy takáto zámenná zmluva 

by mala by ť uzatvorená so spolo čnos ťou Popper Capital. 

 

 Podmienkou uzatvorenia zámennej zmluvy bolo, aby 

záložné právo, ktoré viazlo na pozemkoch vo vlastní ctve 

spolo čnosti Popper Capital bolo vymazané. Do dnešného d ňa 

sa to tak nestalo, takže zrušením tohto uznesenia v lastne 

nedochádza k porušeniu žiadnej povinnosti hlavného mesta. 

 

 Čo sa týka tretieho materiálu v rámci tohto súboru 

predkladáme v zmysle uznesenia, ktoré bolo prijaté a 
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zaoberalo sa problematikou zámeny, ktorú nebolo mož né, ako 

už všetci dobre viete, naplni ť, a to najmä z dôvodu 

finan čného za ťaženia hlavného mesta.  

 

 Pripravili sme materiál, ktorý hovorí o vzájomnom 

nájme pozemkov, kedy by hlavné mesto prenajalo svoj e 

pozemky spolo čnosti Krá ľova hora a zase spolo čnos ť Krá ľova 

hora by prenajala pozemky hlavnému mestu na dobu ur čitú. 

Je to navrhované na obdobie 30 rokov. Nie je možné resp. 

navrhnú ť vám predložením vlastne tohto materiálu na 

prenájom dlhšie obdobie, pretože máme judikáty, kto ré 

hovoria o tom, že dlhší nájom je už ako keby protiz ákonný. 

Čiže preto predkladáme na obdobie 30 rokov. 

 

 A čo sa stane po uplynutí tohto obdobia? 

 V materiáli, takisto v uznesení pod bodom 2 uvádza me, 

že k zámene pozemkov môže dôjs ť kedyko ľvek, ke ď hlavné 

mesto bude pripravené znáša ť finan čné za ťaženie.  

 

 Takisto aj v samotnej zmluve, ktorá je prílohou 

materiálu je uvedené, že zmluvné strany sa dohodli,  že na 

žiados ť ktorejko ľvek zmluvnej strany pristúpia k predaju 

tohto majetku. 

 

 Takže máme tu vytvorenú akúsi bránu do budúcna, čo sa 

stane vlastne v prípade uplynutia týchto 30 rokov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  
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 To bolo stru čné úvodné slovo k trom materiálom, o 

ktorých teraz ideme rokova ť. 

 Otváram diskusiu k bodu 22, 22A a 23. 

 Nech sa vám pá či, máte priestor na vyjadrenie. 

 Pán starosta Bajan sa hlási do diskusie ako prvý. 

 Nech sa pá či, pán starosta. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja skôr, ako sa budem 

venova ť bodu 23 a s tým súvisiacimi problémami, dnes sme 

na stôl dostali materiál, ktorý hovorí o zrušení uz nesenia 

Mestského zastupite ľstva, záhrady, at ď. 

 

 Ja sa ospravedl ňujem, možno by som asi potreboval 

širšiu genézu, pre čo sa vtedy došlo k týmto výmenám, pre čo 

bolo potrebné pre mestskú časť urobi ť; pre mesto, 

ospravedl ňujem sa, teraz to vraciame do stavu pred 2009 a 

čo nám z tohto titulu vysko čí s Popperom v území?  

 

 Kde už nebudeme potrebova ť tie pozemky, alebo z 

titulu čoho rušíme túto vec, resp. aký bude dôsledok 

zrušenia. 

 

 Lebo tú pozitívnu časť toho vnímam, že tie záhrady 

chceme poskytnú ť ďalšej výmene.  

 Ale znamená to, že čo ideme robi ť s tými pôvodnými 

pozemkami; jednoducho tá logika mi, ospravedl ňujem sa, 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Všetko, pán starosta? (Áno.) 

 Ďakujem pekne za vystúpenie pánovi starostovi 

Bajanovi.  

 Diskutuje pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Vzdávam sa príspevku. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegyne, 

kolegovia, 24. 11. ste predložili do zastupite ľstva návrh. 

Návrh na riešenie problému Karlovej Vsi spo čívajúci v 

zámene pozemkov v tomto katastri za iné pozemky v i ných 

mestských častiach, ktoré bolo treba ešte nájs ť. 

 

 Poslanci aj náš klub tento váš návrh podporil s tý m, 

že sme povedali zárove ň aj to B v diskusii, že akéko ľvek 

riešenie tejto situácie nesmie, resp. riešenie jedn ého 

problému nesmie vytvára ť problémy ďalšie. Akéko ľvek 

riešenie jednej mestskej časti nemôže ís ť na úkor inej 

mestskej časti. Inými slovami riešenie musí by ť na báze 
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konsenzu. A o čakávali sme od vás, že tento konsenzus 

zabezpe číte. 

 

 Dnes sme, resp. pred nedávnom sme všetci dostali 

informácie z mestskej časti Petržalka, nakoniec sme to 

čítali aj v novinách, že mestská časť Petržalka je zásadne 

proti takémuto riešeniu. Takže ja musím skonštatova ť, že 

tento konsenzus sa vám dosiahnu ť, alebo nám predloži ť 

nepodarilo. A vlastne žiadate po nás, aby sme rozho dli my 

tento problém, ktorý vy ste zatia ľ vyrieši ť nedokázal. 

 Tento postup nepovažujem za správny.  

 

 

 Druhý bod, ktorý chcem uvies ť, súvisí tiež s tým 

uznesením, ktoré sme si schválili minule, lebo tam sa 

hovorí, aby sa predložil návrh na zámenu pozemkov t aké, 

ktoré budú vo vlastníctve hlavného mesta. 

 

 Návrh, ktorý predkladáte nehovorí o žiadnom 

vlastníctve hlavného mesta. Návrh hovorí o nájomnýc h 

zmluvách a v tomto bode ten návrh vôbec nevychádza alebo 

nezodpovedá tomu uzneseniu, ktoré sme chceli. Je to  úplne 

iný návrh, ktorý nemá oporu v žiadnom uznesení. V p odstate 

keby som chcel ís ť do extrému tak poviem, že ste to 

urobili bez poverenia zastupite ľstva. Ale toto samozrejme 

nebudem tvrdi ť, pretože chápem o čo ide.  

 

 Ale ten návrh je v rozpore s tým pôvodným uznesení m. 

To je formálna stránka.  

 A obsahová stránka dvoch nájomných zmlúv je tiež 

nevýhodná pre mesto, lebo jednak v tom vašom materi áli sa 
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uvádzajú faktory, ktoré sú pre mesto nevýhodné. A d ruhá je 

jasné, že nájom nerieši dlhodobú perspektívu toho p ozemku.  

 

 To znamená, že nájom možno kedyko ľvek, resp. pod ľa 

zákona ukon či ť. Ten nájomca si pod ľa toho navrhnutého 

materiálu na prenajatých pozemkov môže postavi ť v podstate 

čo chce.  

 

 To znamená, že potom bude oprávnený žiada ť prevod 

tých prenajatých pozemkov pod ľa osobitného zrete ľa a my 

budeme musie ť mu vyhovie ť. Kdežto pochybujem o tom, že my, 

mesto, budeme ma ť peniaze na to, aby sme si od neho tie 

pozemky kúpili. 

 

 Takže na konci d ňa to môže dopadnú ť tak, že investor 

bude vlastníkom pozemkom na Krá ľovej hore, bude vlastníkom 

stavby v Petržalke, a my mu budeme musie ť tie pozemky pod 

tými stavbami odpreda ť. To znamená, že nebudeme ma ť vôbec 

ni č, a nevyriešili sme vôbec ni č.  

 

 Z tohto dôvodu sa mi zdá ten návrh, ktorý predklad áte 

teraz za mesto, nevýhodný a neprijate ľný. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Diskutuje pán poslanec Hr čka. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo.  
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 Čakal som vä čšie množstvo prihlásených a reakcií, 

pretože považujem tento bod za jeden z 

najkontraverznejších v dnešnom zastupite ľstve. A ako časť 

poslancov si myslí, že tento návrh je jeden z najle pších 

možných, časť poslancov si myslí že je jeden z najhorších 

možných. Síce na konci rozpravy sa všetci vyjadríme  

hlasovaním. 

 

 Ja si však myslím, že ten problém Krá ľovej hory nie 

je taký jednoduchý, a nie je taký, alebo je teda po dstatne 

zložitý a komplexný, čiže samotné hlasovanie za, proti, 

zdržal sa, nedokáže odzrkadli ť jednozna čne, že pre čo tento 

postoj niekto má. 

 

 A preto by som ja rád povedal môj postoj k tomuto 

prevodu navrhovanému. 

 Ja s ním nesúhlasím z nieko ľkých dôvodov.  

 

 Jedným z nich a prvým je, že pod ľa môjho názoru 

nedochádza k zámene rovnocenných pozemkov. Na jedne j 

strane síce máme deklarované, že sú to nejaké m2 s nejakým 

súdnoznaleckým posudkom na Krá ľovej hore, na druhej strane 

máme v iných mestských častiach. 

 

 A ja by som rád uviedol jeden príklad, ktorým by s om 

nejako vysvetlil, pre čo si myslím, že to nie je 

ekvivalentné.  

 Zoberme si príklad, že máme dve strany. Na jednej 

strane máme pána Korb čaku, na druhej strane máme Dopravný 

podnik Bratislava. Pán Korba čka vlastní Mercedes SLS A MG. 
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Tí čo nevedia, jedná sa o super športiak, ktorý môžete 

vidie ť vystavený napríklad v Auparku. A na druhej strane 

máme Dopravný podnik, ktorý vlastní rovnako autobus  - 

Mercedes zna čky Titaro. A teraz ke ď sa na to pozrieme zo 

súdnoznaleckého posudku, obidva sú dopravné prostri edky, 

obidva sú zna čky Mercedes. A zhodou okolnosti obidva majú 

trhovú cenu 200.000 Eur. 

 

 Problém je, alebo teda na základe tohto 

súdnoznaleckého posudku by sme mohli jednoducho pov edať, 

že pri zámene kus za kus nikto netratí, je to pre o bidve 

strany výhodné. Každému samozrejme napadne, že asi takáto 

zámena nebude akceptovate ľná pre obidve strany. Na jednej 

strane si neviem predstavi ť Dopravný podnik Bratislava, čo 

bude robi ť s dvojmiestnym super športiakom, namiesto ho 

nahradí napríklad 39, a jeden zo študentov na Mlyns kej 

doline bude spokojný a zvyšných 50 bude stá ť na zástavke. 

 

 Na druhej strane si takistoi neviem predstavi ť pána 

Korba čku ako bude parkova ť autobus v podzemnom parkovisku 

na River Parku.  

 

 Čiže zdanlivo jednozna čná vec nie je tak jednozna čná. 

 

 A teraz prejdem k tomu, pre čo mi to analogicky 

pripomína tento príklad? 

 

 Na Krá ľovej hore síce máme nejaké pozemky, ktoré sú 

podľa kódu 201 katastrálneho územia, čiže je to ob čianska 

vybavenos ť a súdny znalec ich ohodnotil na 155 Eur/m2. Na 

druhej strane máme pozemky, a za všetky uvediem jed en 
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príklad, Námestie hrani čiarov, kde takisto pozemky sú 

podľa územného plánu kódu 201 ob čianska vybavenos ť a súdny 

znalec ich ohodnotil zaokrúhlene na 301 Eur/m2.  

 

 Z tohto poh ľadu, ke ď sa na to pozrieme čisto 

výpo čtovo, 2 m2 na Krá ľovej hore rovnajú sa 1 m2 pozemku 

na Námestí hrani čiarov.  

 

 Problém však vzniká, ke ď sa na ten problém pozrieme 

hlbšie a pod ľa územného plánu na Krá ľovej hore je index 

výšky podlažný 0,9. To znamená, že môžu stava ť maximálne o 

10 % nižšiu podlažnos ť, než je rozloha. Napríklad na 

Námestí hrani čiarov však tieto pozemky majú index 3, čo 

znamená že môže by ť až do výšky troch podlaží v priemere 

na celú rozlohu.  

 

 Čiže kým napríklad na Krá ľovej hore môžeme postavi ť 

luxusné vily alebo nízkopodlažné bytovky, na Námest í 

hrani čiarov môžeme postavi ť 30 poschodový mrakodrap s 

polyfunk čným užívaním. A už pri tomto vidíme, že pre 

samotného investora zámena 2 m2 na Krá ľovej hore za 1 m2 

na Námestí hrani čiarov nie je identická, pretože asi vä čší 

zisk bude ma ť z nie čoho iného.  

 

 Potom by som rád upozornil na to, že napríklad na 

pozemku cez Námestie hrani čiarov vedú všetky inžinierske 

siete alebo sú v jej blízkosti. Na Krá ľovej hore 

inžinierske siete, drvivá vä čšina inžinierskych sietí nie 

je a nie sú ani v blízkom okolí. Čiže zase z h ľadiska 

investora je podstatne nevýhodnejšie stava ť na Krá ľovej 

hore, ako stava ť napríklad na Námestí hrani čiarov.  
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 Analogicky k tomu, pre čo som porovnal super športiak 

a nejaký autobus, je kríza, sú problémy s Eurom a v šetci 

dobre vieme, že ekonomická teória nám hovorí, že po čas 

krízy ľudia nekupujú luxusné statky, ale uprednost ňujú     

bežné. Ak na jednej strany môžem stava ť na Krá ľovej hore 

luxusné statky, na druhej strane v Petržalke na Nám estí 

hrani čiarov môžem stava ť jedno a dvojizbové byty. 

 

 Vzh ľadom k tejto ekonomickej situácii v Európe si 

myslím, že pre investora sú podstatne výhodnejšie p ozemky, 

ktoré my mu ponúkame ako tie, ktoré za ne dostávame .   

 

 V neposlednom rade by som rád upozornil na to, že keď 

predávame, mali by sme s tým ma ť nejaký cie ľ. Napríklad 

znižova ť zadlženos ť mesta, ktorá je v sú časnosti 63 % 

(gong). 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, môžte požiada ť o pokra čovanie a potom 

už nebudete ma ť možnos ť vystúpi ť. 

 

 

Ing. Ján H r č k a, poslanec MsZ: 

 Tak vás poprosím čas. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Tak napríklad, ke ď predávame pozemky a znižujeme tým 

dlh mesta, príde mi to, som proti predajom, ale v t omto 

prípade to viem odôvodni ť, že dobré, má to nejaké racio, 

že znižujeme dlh mesta a tým sa zahus ťuje niekde výstavba,  

a podobne.  

 

 V tomto prípade ke ď dôjde k tejto zámene, my síce 

zahustíme, my síce povolíme výstavbu, ale neznížime  dlh 

mesta. Proste nepomôžeme si, situáciu to nevyrieši.  

 

 

 V neposlednom rade by som rád povedal, jednozna čne 

podporujem peti čiarov, avšak problém nemám. Problém mám s 

týmto konkrétnym návrhom riešenia tak, ako je navrh nutý. 

Nie s tým, aby sme im pomohli, a nie s tým, aby sa proste 

nie čo v tejto veci robilo. 

 

 A príde mi také trošku, snažil som sa s niektorými  

skontaktova ť a pýtal som sa ľudí, ktorí sa proste do 

petícií zapojili. Oni samotní mi vraveli, že ako án o, 

tento návrh rieši ich problém, ale takisto si uvedo mujú že 

to nie je dobré riešenie z h ľadiska toho, že sa problém 

presúva do iných mestských častí, iným ľuďom, ktorých my, 

veľkí poslanci ani teraz nevypo čujeme. My sa nespýtame 

iných mestských častí a iných ob čanov, že či teda s týmto 

riešením, ktoré vyvstalo súhlasíme. My rovno za nic h 

rozhodneme a povieme im: Tak, tu máme petíciu, druh í nás 

nezaujímajú, a my rozhodneme, že táto petícia je 

prvoradejšia ako čoko ľvek iné.   
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 Takže hovorím, podporujem peti čiarov, ale toto není, 

toto je, není to dobré riešenie a je to naozaj pres unutie 

problému. Nie je to konsenzus, je to ani nie kompro mis, by 

som povedal je to pre m ňa nevýhodné riešenie tohto celého 

problému. 

 

 A preto si myslím, že by ľudia nemali za neho 

hlasova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:   

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja sa ospravedl ňujem, ja len si 

potrebujem len ujasni ť, ku ktorému bodu momentálne 

diskutujeme.  

 Lebo bola tu otvorená zmienka o zrušení uznesenia 

ohľadom Popper Capital, je tu zámena Krá ľovej hory, to je 

podľa mojich informácií bod číslo 23. Čiže aby som si to 

ja ujasnil sám pred sebou, ke ď sa chcem prihlási ť ku 

zámene Krá ľova hora. Prihlásim sa teraz, alebo v tom 

ďalšom bode, lebo tam už nebude diskusia. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Teraz je spolo čná diskusia k trom bodom. To som 

uviedol dvakrát, takže môžete sa prihlási ť, pán poslanec. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:    

 Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani poslanky ňa Feren čáková, nech sa pá či. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som chcela vlastne už 

len doda ť, pretože som mala asi také isté pripomienky, ako 

už tu odzneli; čiže nebudem už zbyto čne na ťahova ť čas.  

 

 Ale chcela by som ešte upozorni ť na to, že priamo v 

tom materiáli sa mi zdajú niektoré vyjadrenia ve ľmi 

protichodné. A síce v bode 23, tak ako tu teraz bol o 

povedané, sa píše, že na niektorých pozemkoch v Pet ržalke 

má by ť, má prebehnú ť výstavba Nosného systému MHD a nemôže 

byť uzatvorená nová nájomná zmluva.  

 

 To znamená; a pokra čuje sa tu, že v opa čnom prípade 

hrozí, že finan čné prostriedky nebudú hlavnému mestu 

Slovenskej republiky Bratislavy poskytnuté. 
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 Čiže neviem, zdá sa mi to také, ani ryba, ani rak, 

alebo nie riešenie také, ktoré by vlastne riešilo t ento 

problém, ale ešte ho vlastne viac prehlbuje.  

 

 A hlavne, teda to čo hovoril pán poslanec Nesrovnal, 

kde spomínal, že dnes môžu stava ť v Petržalke, prípadne na 

Trnávke táto spolo čnos ť to čo im územný plán umož ňuje, kde 

samozrejme teda výšková podlažnos ť je  úplne iná, a po 30 

rokoch nájmu v podstate si odkúpi v zmysle zákona p ozemky 

pod tými budovami a ostáva mu teda pozemok, ktorý j e na 

Krá ľovej hore. 

 Čiže z toho dôvodu nevidím toto ako také optimálne 

riešenie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán starosta Bajan. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka:  

 Pán primátor, ja sa ospravedl ňujem že sa znova budem 

vraca ť k tomu, ale Oliver vlastne nie čo povedal. 

 No, ja sa nedostanem ďalej, kým mi niekto neodpovie 

čo sleduje tým materiálom 22A? 

  

 Lebo ten materiál 22A sa volá jednoducho zrušenie 

uznesenia o výmene. Tá výmena pôvodne bola žiadaná v 2009 
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a bolo stanovisko mestskej časti za nejakým cie ľom. To 

znamená, že dnes h ľadáme 14.000 m2, aby sme sa dostali k 

23; tomu rozumiem. 

 

 Ale čo spôsobí, ak to urobíme v Petržalke?  

 Lebo táto  nadväznos ť celá mi uniká. A to nie je tým, 

že ideme ďalej diskutova ť pre diskusiu. Ja chcem vedie ť 

ten za čiatok, aby sme to mohli ďalej odba ľova ť.  

 Čo sa stane, ak zrušíme uznesenie?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pod ľa všetkého sa nestane ni č. Lebo keby sa už bolo 

chcelo nie čo sta ť, tak sa to dávno malo urobi ť.  

 

 Normálne prijímame uznesenie o zámene a podobne do  60 

dní.  

 A tu sa rok a pol alebo dva roky ni č nestalo. 

 (Poznámka v pléne.) 

 No, neviem, pre čo to schva ľovali v roku 2009. Mali 

nejaký zámer, ktorý sa nenaplnil. Ten zámer sa stal  tak 

povediac obsolentný, ako to hovoria právnici; prost e 

neúčinný. Keby mal zmysel, tak je dávno tam. Keby druhá  

strana chcela, tak sa s mestom dohodne a uzatvorí z ámennú 

zmluvu. To bolo schválené. 

 

 Čiže odpovedám možno za pani riadite ľku, ale logicky 

mi to vychádza tak, že ak niekto do dnešného d ňa nenaplnil 

uznesenie z roku 2009, tak nebol na jednej alebo na  druhej 

strane o to záujem. 
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 Pán poslanec Nesrovnal chce s faktickou poznámkou 

reagova ť. 

 

 

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

 Len skúste zalovi ť v pamäti, pán primátor, ve ď ste 

boli poslanec, nie čo sme pritom museli si myslie ť, ke ď ste 

schva ľovali to uznesenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ja nie som si istý, či som ho ja schva ľoval, teda či 

som ja za neho hlasoval. 

 

 Áno, to je možné, že som sa zú častnil, ale proste ja 

tú logiku vidím len v tom, že ak sa chcelo zamie ňať, pre čo 

sa dávno nezamenilo? 

 

 V čom je problém? To neviem. To je exekutívna vec. 

 

 Poslanci to schválili, ale neschválilo, 

nezrealizovalo to vlastne oddelenie magistrátu aleb o 

magistrát, ktorý tú zmluvu mal posunú ť ďalej.  

  

 Zrejme k tomu povie pani riadite ľka; dajte si 

faktickú poznámku, aby sme to dopovedali, ke ďže tu je 

naliehavá požiadavka trojku.  

 

 Ke ďže je tu naliehavá požiadavky, aby ste k tomu 

zaujali stanovisko. Nech sa pá či. 
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JUDr. Dušana  V i š ň o v s k á, riadite ľka magistrátu: 

 Ja ešte na doplnenie. Naozaj išlo o neštandardné 

prijaté uznesenie bez časového limitu. 

 A jednou z podmienok uzatvorenia tej zámennej zmlu vy 

bolo výmaz záložného práva, ktoré viazlo na pozemko ch, 

ktoré sú vo vlastníctve tej spolo čnosti Popper Capital, s 

ktorou sa to malo zamie ňať. Do dnešného d ňa sa tak 

nestalo. 

 Takže my zrušením tohto uznesenia v podstate ni č 

neporušíme. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší diskutujúci je pán poslanec a starosta Pekár; 

nech sa pá či. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Asi nebolo š ťastné 

otvori ť diskusiu ku všetkým trom bodom, lebo tak ako aj 

poslanec Kríž aj ja, som si nebol istý, kedy vlastn e 

vystúpi ť s tým príspevkom, ktorý teraz poviem. Ale tento 

sa týka vlastne konkrétne zámeny pozemkov Krá ľova hora, 

pretože ide o dve mestské časti, a to je Petržalka a 

Ružinov.  
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 My sme prijali uznesenie, ktoré hovorilo v troch 

bodoch odseku B o postupe pri riešení situácie Krá ľova 

hora, ktorá spo čívala v predložení návrhu na zámenu 

pozemkov s rovnakou bonitou, čo sa stalo teraz. Ja si 

myslím, že teraz je predložený tento návrh zámeru, alebo 

návrh zámeny obstaraním zmien a doplnkov územného p lánu 

hlavného mesta. To by som chcel vysvetli ť, či sa 

pripravuje takéto obstaranie.  

 

 A takisto ten bod 3 hovoril o vypracovaní právnej 

analýzy, ktorá je tiež bodom, o ktorom diskutujeme;  jeden 

z bodov, o ktorom diskutujeme. 

 

 Tento problém zámeny Krá ľovej hory vznikol ve ľmi 

dávno, a to je vlastne otázka predaja majetku, 

hospodárenia mestských častí. A nakoniec to pristalo na 

magistráte formou petície, ktorú sme s ľúbili peti čiarom 

vyrieši ť týmto spôsobom.  

  

 Týmto spôsobom sa ju snažíme vyrieši ť, ale nikdy 

nedosiahneme taký výsledok, aby boli všetci spokojn í. 

 

 Ja za Ružinov som sa nieko ľkokrát vyjadril a máte aj 

záporné stanovisko k predaju pozemku. To bolo prvé 

stanovisko, ktoré ešte nehovorilo o zámene pozemkov .  

 

 Potom, ke ď sme riešili petíciu, mestská časť bola 

ochotná vyjs ť ľuďom v ústrety aj napriek tomu, že v tom 

prvom návrhu sa v Ružinove hovorilo o dvoch pozemko ch a 

jeden ten pozemok bol ve ľmi kritický z poh ľadu 
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Ružinov čanov, poslancov, ale aj m ňa ako starostu, a týkal 

sa práve pozemku na Ružinovskej.  

 

 V tom ďalšom vývoji, lebo to nebol vývoj zo d ňa na 

deň a dostali sme teraz na stôl pozemky a ideme 

rozhodova ť, v tom ďalšom vývoji nás všetkých v Ružinove 

potešilo, že sa jedná o jeden pozemok, o ktorom ter az tiež 

budeme hlasova ť.  

 

 Preto ešte raz opakujem, že toto nie je najlepšie 

riešenie ale tak, aby sme vyšli v ústrety peti čiarom, aby 

sme zachovali územie Krá ľovej hory na rekreáciu, oddych, 

musíme urobi ť krok, ktorý niekto bude kritizova ť, niekto 

bude súhlasi ť, a niekto nám za to bude aj nadáva ť.  

 

 V minulosti, a to je myslím že 15. decembra 2003 a ko 

keby ste predpovedal tento vývoj, dovolím si zacito vať zo 

zápisu z rokovania mestského zastupite ľstva, kde bolo o 

Krá ľovej hore doslova povedané to z vašich úst: "A to, či 

sa nám zlepší alebo zhorší pozícia, keby sme sa tak to na 

to pozerali, nikdy nerozhodneme. Pretože vždy sa ob javí 

nie čo aktuálne, čo sa bude musie ť zobra ť do úvahy".   

 

 Naozaj, keby sme vždy brali do úvahy všetky 

súvislosti, tak by sme odsúvali tento problém rôzny mi 

dodatkami k uzneseniam a nikdy by sme nerozhodli. 

 

 Ak chceme dnes rozhodnú ť, a mali by sme rozhodnú ť, 

tak ja prosím žiadam za Ružinov podpori ť tento materiál, 

pretože nejde o to, že Ružinov na tom získa, ale zí ska 

Krá ľova hora a oblas ť o ktorú vlastne ide. 
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 Ešte dovolím si jednu takú poznámku, aby bolo 

pamätané. 

 V Ružinove sme tiež žiadali o zámenu pozemku a bol o 

to na ulici Sputníkova, to je taká známa kauza z 

minulosti, keby tiež myslím že mestská časť predala 

pozemok a pán primátor s ľúbil obyvate ľom, že spolo čne 

budeme h ľadať náhradu za tento pozemok, aby sme to mohli 

zameni ť. Nepodarilo sa. 

 

 Takže, ak ešte niekedy vznikne problém, tak by som  

prosil ústretovejší prístup pre obyvate ľov Ružinova, tak 

ako je teraz ústretový prístup pre majite ľov pozemkov na 

Krá ľovej hore.  

 

 Aby bolo jasné, tento materiál ja podporím. 

 Ale rád by som po čul aj stanovisko starostu mestskej 

časti Bratislava - Petržalka. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na ten záver 

ohľadom Sputníkovej. Nie, že myslíte, pán starosta Pek ár, 

že mestská časť predala, ale vy ste hlasovali aj za ten 
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predaj, ke ď to bolo v zastupite ľstve mestskej časti. Takže 

tak je to. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Pekár. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo. Nie je to pravda, pán exstarosta. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo dávam pánovi poslancovi Černému na jeho 

vystúpenie v rozprave. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. V prvej časti svojho príspevku sa 

chcem dotknú ť tej právnej analýzy z poh ľadu územného 

plánu. 

 

 Každou zmenou a prijatím zmien a doplnkov územného  

plánu meníme charakter využitia územia.  

 Neviem si predstavi ť, tak ako je tam popísané, že my 

keď sme prijali zmenu územného plánu, zmeny a doplnky 

územného plánu 02, menili sme rôzne v lokalitách úz emie z 

rozvojového na stabilizované.  
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 A neviem si teraz predstavi ť, že teraz každý ten 

dotknutý nájomca, vlastník tých parciel by na nás p odával 

žaloby za to, že sme ho obmedzili v jeho vlastnícky ch 

právach, tak ako je to tam uvedené, čo sa týka v právnych 

analýzach aj magistrátu aj developera, že akonáhle my mu 

zaregulujeme toto územie a zabránime mu výstavbe zm enou 

územného plánu, že nás dá na súd, a zrejme prehráme .  

 To si myslím, že sa celkom nezakladá na pravde.  

 My predsa zmenami územného plánu rozhodujeme bežne  o 

veľkých územiach a nejakým spôsobom sme nepostihnute ľní 

voči tomu, hej. 

 

 Takže v tomto smere sa priklá ňam skorej k tomu 

právnemu stanovisku aktivistov, ktorí vyvolali, ale bo 

peti čnému výboru, ktorí vyvolali prerokovanie tohto 

problému. 

 

 K druhej časti, zámenu pozemku. 

 Na to, aby som sa dokázal ja zodpovedne nejakým 

spôsobom rozhodnú ť, že či zamie ňame tovary alebo teda 

pozemky rovnakých hodnôt, museli by sme pozna ť m2 

zastavaných alebo m2 podlažných plôch; tak by som t o 

povedal asi.  

 

 Vzh ľadom k tomu, že tak ako už tu bolo povedané 

mojimi predre čníkmi, ak v Petržalke a v Ružinove dokáže 

ten developer postavi ť 1 000 m2 podlažných plôch a na 

Krá ľovej hore iba 10 m2 alebo príklad 100 m2 podlahovýc h 

plôch, tak je to nepomer, hoci rozloha zamie ňaných 

pozemkov môže by ť rovnaká, hej.  
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 To znamená na to, aby sme my tu dneska zodpovedne 

mohli o tom hlasova ť, že či zameni ť alebo nezameni ť, 

potrebujeme pozna ť aj ekonomický charakter toho, čo sa s 

tým stane v okamžiku, alebo čo s tým bude robi ť developer, 

ako na tom zarobí, alebo či zamie ňame jedno ku jednej.  

 

 No, a po tretie, to je taký môj osobný poh ľad na túto 

záležitos ť. 

 My sme sa bavili o tom, a to je možno otázka do 

verejnosti, či výstavba na Krá ľovej hore sa nedá 

zaregulova ť prostredníctvom priepustnosti dopravných trás? 

 

 Takáto téma za čala sa odvíja ť na komisii územného 

plánu. A v tom okamžiku, ke ďže všetci vieme v tej lokalite 

v podstate je ve ľmi ťažká dostupnos ť a komunikácie sú 

vy ťažené, resp. pre ťažené, developer prišiel a nama ľova ť 

ďalšiu oma ľovanku, že on si tuná postaví do svahu nejakú 

novú komunikáciu. Ja si myslím, že postavi ť komunikáciu vo 

svahu k danému územiu, je tak finan čne náro čné pre toho 

developera, že stratí ekonomickú výhodnos ť vôbec stava ť 

pre neho na Krá ľovej hore. To je môj taký osobný poh ľad. 

 

 A z tohto h ľadiska preto aj ja vidím tú jeho ochotu 

veľmi iniciova ť nejaké zamie ňanie pozemku, pretože nie som 

si istý že inak by to spravil. 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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 Na vaše vystúpenie tri faktické poznámky. 

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán kolega, nerád skrátka vystupujem 

proti vám, ale musím jednoducho, lebo hovori ť o tom, že 

sme nepostihnute ľní, či si my schva ľujeme územný plán 

alebo vyvlast ňujeme, to som už teraz doplnil ja, tak to je 

trošku myslím rétorika spred 89 roku. A poprosil by  som, 

aby sme sa tomuto vyhli.  

 

 Mám takisto, a mám zopár pozemkov, ktoré som zdedi l, 

ktoré som nekúpil, ktoré som zdedil v Záhorskej Bys trici a 

nebol by som rád, keby o nich rozhodoval magistrát alebo 

mestská časť bezo m ňa a schválili si tam hocijaké funk čné 

využitie. Takže poprosím, v tomto bu ďme opatrní. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja som to zabudol vo svojom príspevku poveda ť, ale 

ohľadom a reagujem na tú poznámku že tá zamenite ľnos ť 

pozemkov ke ď sa posudzuje, a ja som tiež bol mylne v tom, 

že súdnoznalecký posudok znamená, že súdny znalec s a 

hlboko zamýš ľa nad tým aké sú potenciálne využitia 
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pozemkov. Nie je to tak. Pýtal som sa viacerých rea li ťakov 

a povedali mi, že vždy sa robí tzv. analýza využite ľnosti, 

kedy sa ešte pri zámene pozemkov dopláca rozdiel pr esne na 

základe toho, aká je analýza využite ľnosti jedných 

pozemkov vo či tým druhým.  

 

 A takisto mi bolo povedané, že každý dobrý develop er 

robí tzv. architektonickú štúdiu na už len predbežn ú, na  

nejakom projekte, aby vedel čo tam môže stava ť a aké tam, 

na čo to bude vedie ť využi ť. Čiže je to tak, že není to 

naozaj to čo je súdnym znalcom 1 : 1, naozaj je tam tá 

hodnota, sa odvíja od viacerých činite ľov (gong) a preto 

treba do toho zah ŕňať aj iné činitele nielen proste 

súdnoznaleckú cenu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Kolegovia Nesrovnal, 

Hrčka, Černý v tomto chronologickom poradí uviedli dôvody, 

pre čo budem hlasova ť ako budem hlasova ť. A myslím, že 

záver vystúpenia kolegu Černého, na ktorého reagujem, v 

tomto je presný.  

 Myslím si, že na strane investora je vô ľa k zámene 

nepochybne ve ľká. A racio ve ľmi jednoduché mi dá odpove ď 

pre čo.  
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 A úplne nakoniec, ke ď chápem vô ľu peti čiarov 

zastupujúcich nezanedbate ľný po čet ľudí, musím chápa ť aj 

vôľu ďalšej skupiny zastupujúcej nezanedbate ľný po čet 

ľudí, a to sú zastupitelia petržalského zastupite ľstva. 

Ich voltum bolo jasné. 

 

 A ke ď sa domnievame, že nemáme prichádza ť k 

spravodlivosti nespravodlivými metódami a že bezprá vie 

neurobí právo, tak sa domnievam že vyhá ňanie čerta diablom 

v tomto prípade nie je ani celkom korektné.  

 

 A úplne na koniec, (gong) ke ďže tu sedím ako mestský 

zastupite ľ, domnievam sa že táto vec je v kone čnom 

dôsledku pre zadlženú Bratislavu na pokraji nútenej  správy 

dlhodobo ekonomicky nevýhodná. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Bendík, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád pre čítal 

stanovisko pani Zuzany Čaputovej advokátky k tomu, k tej 

zodpovednosti za škodu; možno, že to nie všetci čítali.    

 

 Jedna časť, v jednej časti sa píše:  

 V tomto kontexte obec, ktorá svojim konaním nap ĺňa 

samosprávnu pôsobnos ť v oblasti územného plánovania a 
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zmení územný plán napríklad v podobe zavedenia regu latívu 

funk čného využívania územia, neporušuje právnu povinnos ť, 

a teda nekoná v rozpore s právom.  

 

 A záver je tam: Obec, ktorá svojim konaním nap ĺňa 

samosprávnu pôsobnos ť v oblasti územného plánovania, a to 

napríklad zmenou územného plánu v oblasti funk čného 

využívania územia, neporušuje právnu povinnos ť, a teda 

nesp ĺňa predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu.  

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 poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Tento bod považujem 

nesporne za najdôležitejší bod dnešného rokovania 

zastupite ľstva a k takému som aj pristupoval a zvažoval 

dôvody môjho rozhodovania za alebo proti. A aj ke ď si 

nerobím nárok, že vypoviem všetky, predsa len by so m vás 

rád oboznámil s tým, ktoré môžu by som povedal sved či ť 

tom, pre čo by niektorí z nás mohli hlasova ť za.   

 

 Po prvé, vyhovieme alebo vyhoveli by sme obyvate ľov, 

ktorí si neželajú výstavbu v lokalite Krá ľova hora.  

 Minimalizovali by sme možnos ť, že by sa vzájomná 

výmena pozemkov v budúcnosti týkala iných mestských  častí 
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Bratislavy. To môže by ť dôvod, pre čo by nechceli možno 

zahlasova ť. 

 

 Rozhodneme v súlade so stanoviskom mestskej časti 

Ružinov, ktorá s tým zjavne ve ľký problém možno nemá.  

 

 A v neposlednom rade, ktoré ale ja považujem za 

dôležité, vyhovieme požiadavkám majite ľov pozemkov na 

Krá ľovej hore a umožníme im realizova ť ich podnikate ľské 

zámery. Toto by som nepodce ňoval. 

 

 

 A teraz by som vymenoval dôvody, ktoré pre m ňa hrajú 

skôr, že teda neodsúhlasi ť:   

 

 Od ňatie pozemkov proti jednozna čnému stanovisko 

poslancov mestskej časti nie je rozhodnutie každodenné, že 

by mestské zastupite ľstvo rozhodovalo proti rozhodnutiu 

mestskej časti, kde nula poslancov hlasovalo za 

odzverenie, kde zloženie poslaneckého zboru je SMER , SDKÚ, 

SaS, SNS, HZDS, Zmena zdola, Nezávislí; možno som n iekoho 

zabudol, ospravedl ňujem sa. 

 

 Vzájomný nájom považujem za obchádzanie platného 

zákona.  

 Hlavné mesto by týmto nešlo dobrým príkladom pre c elé 

Slovensko. Nechceme zaplati ť da ň; toto hovoríme celému 

Slovensku, že preto robíme nájom, a možno čakáme že bude 

zmenený zákon, o ktorom si môžeme myslie ť že nie je dobrý. 

Áno, štát získava na samospráve, ale v sú časnosti je 

platný, a mali by sme ho rešpektova ť, nie obchádza ť.  
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 Ďalej, zmluva ako taká. Riziko článku 6, ods. 7: 

 Zmluvné strany sa dohodli, že kedyko ľvek po čas 

trvania tejto zmluvy sú oprávnené požadova ť druhú zmluvnú 

stranu o prevod predmetu nájmu.  

 

 Ja som to pre čítal tak, že hrozí, že ak zmenený zákon 

nebude, a môžme by ť prinútení k tomu, že to jednoducho 

budeme musie ť finan čne vyrovna ť, čo sa mne nie celkom zdá.   

 

 Riziko článku 11, ods. 7: 

 Mesto súhlasí s tým, že môže nasta ť čiasto čný posun 

záberu s dopadom na parcelu a výmenu pozemkov.  

 Čítam to tak, že mesto môže v budúcnosti prís ť o 

zatia ľ nevypovedané ve ľké časti, alebo aké ve ľké časti 

pozemkov. Vidím to ako gumené ustanovenie, ktoré ne viem 

kam až nám môže dospie ť.  

 

 Mesto zaplatí príliš vysokú cenu za nesprávne 

rozhodnutia z minulosti; ak tam bol niekedy Devín s a 

dostal nejakým chybným rozhodnutím podnikate ľského zámeru 

do problémov. Bola tam dražba, pod ľa môjho názoru zlé 

rozhodnutie.  

 Možno mesto vtedy malo reagova ť.  

 Možno nemali by ť zmeny a doplnky 02, ktorými sme, 

povedzme si, zhodnotili tie pozemky, ktoré teraz id eme 

vyrovnáva ť za, pod ľa môjho názoru, za vyššiu cenu. 

 

 Takže tieto zlé rozhodnutia z minulosti teraz 

nahrádza ť nejakým riešením, považujem za to, že by sme 

jedným hlasovaním prišli o majetok, ktorý zhruba zo dpovedá 
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kapitálovým príjmom hlavného mesta, a to je jeden c elý 

rok. Ak teraz zahlasujeme že áno, tak rok nemusíme 

predáva ť alebo teda zodpoveda ť tejto škode, alebo tomuto 

majetku, alebo takejto hodnote.  

 

 Prídeme o pozemky, ktoré si v minulosti mesto ve ľmi 

vážilo a budú v budúcnosti ve ľmi chýba ť pri plnení 

vlastných funkcií. Mesto dávalo v minulosti nesúhla s s 

odpredajom pozemkov alebo podobne. Potrebuje Petrža lka 

miesto na plaváre ň a rozhodnutie je také, že možno bude v 

areáli Incheby, pretože tých mestských, mesko časťových 

pozemkov je málo. A to ešte nevieme, že čo by v budúcnosti 

Petržalka chcela ďalej stava ť. A to sú naozaj lukratívne 

pozemky na zaujímavých častiach.  

 

 A potom, na záver ve ľmi dôležité: 

 Pod ľa mojich informácií minimálne časť iniciátorov 

petície samotných považuje tú cenu, ktorú by sme te raz 

vynaložili za neprimeranú tomu, čo by to mesto získalo.  

 

 Takže ja som ve ľmi zvažoval, a aj vám dávam na 

zváženie možno, ak nie teraz tak možno v budúcnosti  rieši ť 

toto skôr zmenami a doplnkami územného plánu, čo bolo 

hlavným zámerom tých peti čiarov, a nie vzájomnými zámenami 

pozemkov, ktoré sa mi zdá by ť príliš vysoká cena.  

 To je všetko z mojej strany. Ďakujem vám. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Chcem vás informova ť, že sú prihlásení do diskusie 4 

zástupcovia z peti čného výboru alebo z verejnosti. Čiže 

oni sa dostanú na poradie vtedy, ke ď poslanci dostanú 

slovo v zmysle poradia, ktoré je prihlásené. Čiže ja 

samozrejme vám tie návrhy predložím. To len reaguje m na 

vystúpenie pána poslanca Fialu, ktorý  hovorí, že čo si 

myslí peti čný výbor. Predpokladám, že to pani Polachová a 

ďalší povedia sami.   

 Pán poslanec Drozd reaguje na predre čníka, to znamená 

na pána poslanca Fialu. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagova ť, ja vo 

viacerých veciach súhlasím s pánom Fialom. Akurát v  tej 

otázke toho vy číslenia financií, ke ď sme sa za čali 

rozpráva ť o Krá ľovej hore, tak sme všetci skonštatovali, 

že jej cena je nevy číslite ľná. Tak teraz sa opiera ť o 

nejaký kapitálový obnos ur čitého rozpo čtu; tak bu ď 

povieme, že je nevy číslite ľná a potom sa o to nejako 

pokúšame, ale to nespomíname. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hanulík má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia , 

začnem tým, tou cenou. Stále sa tu bavíme o cene ako k eby 
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sme zabudli, že za tou Krá ľovou horou je 25 000 podpisov, 

z ktorých jeden je aj môj. 

 

 Aby som vysvetlil; 150 Eur za m2 na Krá ľovej hore je 

neuverite ľne lacné. Zajtra by sme to my rozkúpili medzi 

sebou. 300 Eur v Petržalke, dos ť pe ňazí. Mne je to úplne 

jedno, čo sa tam dá stava ť, ale ur čite to nemá trojnásobnú 

hodnotu. Pochybujem, že za 900 Eur by sa predával n ejaký 

pozemok v Petržalke. Ale o toto nám nešlo. Nešlo. 

 

 Nám šlo o to, že tento pozemok Krá ľova hora sa 

nachádza medzi Dúbravkou, najkrajšou časťou tohto sveta a 

Dlhými Dielami, katastrofou tohto mesta. Katastrofo u. Dlhé 

Diely vyzerajú tak, dom na dome, dom na dome, betón  na 

betóne. Tí ľudia okrem toho vidia jedinú zele ň, ke ď 

pozerajú druhým do okna, a tí tam majú nejaký kveti náč v 

okne. Ni č iné nevidia. Vidia jednu lúku, ktorá má omnoho 

väčšiu hodnotu ako nejaká Železná studienka, ako všetk o v 

okolí. Je odtia ľ nádherný výh ľad, je to kus prírody.  

 

 My sme pod tlakom tých ľudí sa rozhodli, že to 

vymeníme. Nemôžeme teraz sa tu, ad euro, neeuro, na  to je 

súdny znalec aby odhadol tie ceny.  

 

 Beriem za hrdinské, ke ď starosta niektorej mestskej 

časti povie, že súhlasím s tou výmenou. Samozrejme, že to 

nie je príjemné.  

 Poznáme to všetci, ke ď treba stava ť garážové domy, 

sme všetci za, ale ke ď to treba stava ť blízko nášho domu, 

sme všetci proti. Čiže chápeme aj petržalských poslancov. 

Nikto nechce vymeni ť. Nikto. 
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 Ale proste treba si uvedomi ť, sú za tým ľudia, 17 000 

obyvate ľov, ktorí tam býva, v úplne katastrofálnom stave 

mimo toho, ke ď tu prírodu tam nebudú ma ť. A je to zárove ň 

aj taká naša ur čitá povinnos ť.  

 A nezabudnite, Dúbravka využíva ten priestor takis to.    

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán starosta Bajan. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka:  

 No, ve ľmi ťažko zareagujem na takýto príspevok, skôr 

možno jednou vetou. Pán kolega Hanulík sa pod ľa mňa 

zásadne mýli; pani mestskí poslanci nie sú pod tlak om tých 

ľudí, ale pod tlakom úplne niekoho iného.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Nerád, ale opätovne musím by ť zlý a pripomenú ť pánovi 

Hanulíkovi ako hlasoval pri petícii Krasovského les íka, 
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kedy 17 alebo 14 tisícová petícia bola proti predaj u a on 

napriek tomu súhlasil s predajom tohto pozemku. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcela pripomenú ť pánovi 

Hanulíkovi, že hlasovanie o výmene na základe peti čnej 

akcie sa uskuto čnilo pred hlasovaním o územnom pláne, kedy 

sa tie pozemky zhodnotili. Ja osobne, a viem aj o i ných 

poslancoch, keby boli vedeli, že sa toto stane, nik dy by 

neboli takúto nevýhodnú záležitos ť odhlasovali.  

 

 A ako už tu bolo povedané, peti čníci teda tiež chápu, 

čo to je výhodné a nevýhodné pre mesto, a pre celé m esto. 

A v tomto prípade ja by som napríklad zahlasovala p roti 

výmene tých pozemkov, aj keby boli v Ra či, vo Vajnoroch 

alebo kdeko ľvek inde, ak by bolo takto nevýhodne 

postavené. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalší diskutujúci; pardon, prepá čte, pani 

poslanky ňa Krištofi čová, ešte faktická poznámka. 

 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

249  

 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Pán Hanulík, ne čudujem sa vašej rétorike, lebo netýka 

sa to vašej mestskej časti. Predpokladám, keby sa to 

týkalo vašej mestskej časti, že vaša re č by bola troši čku 

iná. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž, nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:   

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Tak práve teraz 

nadviažem na pani kolegy ňu Krištofi čovú, lebo sa to týka 

mojej mestskej časti, oh ľadom zámeny. Ide o ve ľmi myslím 

neľahké rozhodovanie pre každého z nás, lebo ide o zlo žitý 

problém.  

 

 Ide o problém, ktorý sme nespôsobili my sami, ale 

ktorý vznikol v dávnej minulosti ako dôsledok nejak ého 

neš ťastného hospodárenia mestskej časti Devín. A dnes to 

riešenie spo číva práve na našich pleciach.  

 

 Koncom minulého roka sme prijali uznesenie a 

verejnos ť ho prijala s nadšením. Išlo naše rozhodnutie o 

tom, že zachránime územie Krá ľovej hory a tým pádom 

vypo čujeme hlasy vyše 20.000 peti čných podpisov 

protestujúcich obyvate ľov. 
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 Čiže dneska darmo budeme vymýš ľať čoko ľvek, to bolo 

naše, naše rozhodnutie, ktoré sme prijali. Vedeli s me, že 

ten pozemok sa pohybuje, a má ve ľkú hodnotu, a bol 

vy číslený na 18 miliónov Eur. Každý rozumný komunálny 

politik musel vedie ť, že každá palica má konce a každá 

minca má dve strany. 

 

 Jednoducho to rozhodnutie so sebou viazalo aj ur čité 

negatívum, a to že raz ten pozemok budeme musie ť zameni ť.  

 

 Prvý ten pracovný návrh ktorý prišiel, bol naozaj 

neprijate ľný. Medzi zoznamom lokalít sa nachádzala aj 

lokalita na Námestí pána Jána Pavla v Petržalke. Je  to 

námestie, kde v roku 2003 slúžil slávnostnú bohoslu žbu 

pápež. A to pochopite ľne spustilo vlnu negatívnych reakcií 

zo strany hlavne Petržal čanov.  

 

 Ten materiál následne prekonal viacero zmien, a 

myslím si, že dnešná podoba je o nie čo prijate ľnejšia. Tá 

zámena nie je len na pleciach mestskej časti Petržalka, je 

tiež na pleciach mestskej časti Ružinov; po čuli sme tu 

dnes súhlas. A taktiež nejde o zámenu ale o dlhodob ý 

prenájom.  

 

 Samozrejme, každý by si vedel predstavi ť ideálnejšie 

riešenie. Ja si ho tiež viem vysníva ť. Viem si tiež 

predstavi ť, že nájdeme nejaké zabudnuté plochy ďaleko za 

mestom, najlepšie nevyužité lúky, pasienky 18 kilom etrov 

od Bratislavy, a tým vyriešime tento pál čivý problém.  

 Ale, žia ľ, také ideálne to nebude.   
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 Objektívne najviac negatív nebude znáša mestská časť 

Petržalka. A ja som oduševnený Petržal čan, každý to vie že 

som zarytý lokálpatriot. Z tohto poh ľadu by som sa na to 

pozeral ve ľmi negatívne.  

 

 Na strane druhej tento problém vnímam ako celomest ský 

problém. To nie je problém Petržalka verzus mesto, Ružinov 

verzus mesto, Karlova Ves verzus hlavné mesto. Ide o 

celomestský problém.  

 

 Pevne verím, že ak by k takejto zámene, resp. k 

vzájomnému zápo čtu došlo, tak hlavné mesto bude aj v 

budúcnosti vychádza ť tým mestským častiam, ktoré budú sa 

podie ľať na tej negatívnej bilancii, vyjde im v ústrety. 

Či už to bude v Petržalke v prípade budovania verejn ej 

plavárne alebo ak to bude v získavaní pozemkov na v ýstavbu 

garážových domov. 

 

 Dnes cítim, že je našou povinnos ťou dodrža ť slovo, 

ktoré sme dali ešte minulý rok petí čnikom z Krá ľovej hory.   

Ide o ne ľahké rozhodovanie, ale ja som pripravený svoje 

slovo dodrža ť. 

 

 Ak tu vystúpi peti čný výbor a bude s týmto návrhom 

stotožnený, ja osobne sa postavím zo či-vo či zodpovednosti, 

a tento návrh, aj to je ne ľahké, podporím. 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.   

 S faktickou poznámkou pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja na jednej strane, bohužia ľ, zas musím by ť 

negatívny, ale nie je to ni č osobné proti pánovi Krížovi. 

Osobne si ve ľmi cením, že je na zastupite ľstvá pripravený 

a ve ľmi dobrý má preh ľad. Ale to isté čo v prípade pána 

Hanulíka platí aj v jeho prípade, ke ď sa jednalo o lesík 

Krasovského, tak rovnako v roku 2007 zahlasoval. A vtedy 

to nebola výmena jedných proti druhým, bolo tam tie ž 14 či 

15 000 peti čiarov. Čiže vlastne teraz sa schováva ť za 

tento dôvod, ke ď pred piatimi rokmi sme sa rozhodli iná č, 

mi nepríde úplne najsprávnejšie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ja by som rád upresnil tú dramati čnos ť toho záväzku, 

ktorý pán Kríž tu pocítil v novembri minulého roku.   

 My sme tu ale nesúhlasili, nevyslovili súhlas so 

zámenou pozemkov.  

 My sme vyslovili prianie túto situáciu rieši ť a 

riešenie malo spo číva ť v nieko ľkých úkonoch, v nieko ľkých 

krokoch. A jeden z tých krokov je, pre čítam uznesenie: 

Predloži ť návrh na zámenu. 
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 Ten návrh tu je predložený, alebo ve ľa poslancov sa 

nazdáva, že tento návrh nie je dobrý. To neznamená,  že my 

sme teda súhlasili a priorne so zámenou. 

 

 

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 iba chcel reagova ť na 

pána Kríža a tým pádom aj na pána Hr čku.  

  

 Pán Hr čka, ja som tu sedel, ke ď sa hovorilo o lesíku 

Krasovského a vtedy už bolo vydané územné rozhodnut ie 

mestskou časťou Petržalka, ke ď sme predávali tie pozemky.  

 Takže, keby sme aj tie pozemky nepredali tak, tak či 

tak, by tam ten objekt stál. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Olive  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja sa budem snaži ť ukon či ť teda a reagova ť 

na tie niektoré pripomienky, ktoré odzneli.  
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 Na pána Hr čku, neviem, teda mne sa zdá ako 

nekorektné, že tu vy ťahuje úplne iný problém, ktorý sa 

volá tzv. lesík Krasovského. To sú dve neporovnate ľné 

záležitosti.  

 Ja som si tento problém ve ľmi detailne prešiel, vtedy 

som sedel v zastupite ľstve, on nie. Čiže presne viem, akým 

spôsobom to bolo riešené. A porovnáva ť ten kus, ktorý tam 

bol zanedbanej náletovej zelene, buriny pri, poviem  to 

veľmi otvorene, pri dia ľnici a 6-prúdovej ceste s Krá ľovou 

horou, je myslím úplne nemiestne a ú čelové.  

 

 A pánu Nesrovnalovi: No, ja neviem ako kto chápal ten 

materiál minulý rok. Ale som vedel, že neverím na z ázraky,    

že my teda alibisticky na jednej strane vyjdeme v ú strety 

20 000 ľuďom, pretože tu je petícia a sme sa roztriasli. A 

na druhej strane sme mohli čaka ť, (gong) že nám z neba 

spadne nejaký zázra čný pozemok niekde pri Malackách. To 

som nerátal, ke ďže vedel som že sa niekde ten pozemok bude 

musie ť nájs ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyni Krištofi čovej nemôžem da ť priestor na 

faktickú poznámku; nemôžem, lebo chcete reagova ť na pána 

Kríža, ktorý to už uzavrel. 

 

 Len chcem fakticky opravi ť pána poslanca Kor čeka, 

lebo si ve ľmi dobre pamätám tú situáciu okolo Krasovského. 

Bolo vydané územné rozhodnutie, pretože vtedajší pr imátor 
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podpísal 10-ro čný nájom pre investora, na základe ktorého 

mal vz ťah k pozemku na to, aby mohol získa ť územné 

rozhodnutie. A keby zastupite ľstvo nebolo predalo ten 

pozemok, tak tam nikdy ni č nepostaví.  

 To len ako faktická poznámka, lebo je to tak. 

 Pán poslanec Kor ček môžte ma doplni ť, ako to vidíte 

vy. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Absolútne nesúhlasím  

s tým čo ste povedali, pretože bolo vydané územné 

rozhodnutie, ktoré bolo podpísané vtedajším starost om 

Petržalky. A pokia ľ investor mal územné rozhodnutie, tak 

mal právo stava ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte raz. Územné rozhodnutie, resp. na územné 

rozhodnutie vám sta čí súhlas vlastníka. Na to, aby ste 

mohli stava ť, na získanie stavebného povolenia potrebujete 

vz ťah k pozemku; nájom, vlastníctvo alebo iný vz ťah. A ten 

nemal. Preto požiadal, lebo chcel úver z banky. Ved el, že 

na nájomnú zmluvu sa to nedá. Bol to korektný inves tor, 

rakúsky, ktorý to chcel urobi ť poriadne, preto išiel do 

zastupite ľstva. Ja len hovorím fakticity, ktoré tam sú.  

 

 Viem o tom dos ť, pretože som sem predkladal poslancom 

ako starosta mestskej časti informáciu o za a proti toho 

rozhodnutia o lesíku Krasovského. Nemyslím si, že t o úplne 
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súvisí s tým, čo tu hovoríme. Ja nie som celkom priate ľom 

takýchto vy ťahovaní, kto za čo hlasoval. Ke ď sa budeme 

bavi ť o Krasovského, povedzme si ako to bolo.  

 

 Teraz diskutujeme o Krá ľovej hore a o tom, čo 

prinesie pre mesto, alebo čo pre mesto neprinesie. 

 Ešte raz pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ja iba zopakujem: Investor mal právoplatné územné 

rozhodnutie a mal vz ťah k pozemku, nájomnú zmluvu, čiže 

stava ť mohol. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Borgu ľa diskutuje. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, podporuj em 

túto výmenu, ale cítim sa pri tej podpore výnimo čne 

nekomfortne. Nekomfortne preto, lebo bol som do nej  

dotla čený aj svojimi vlastnými chybami a chybami možno aj  

nás všetkých. 

 

 Na za čiatku sme mali nejaké pozemky, ktoré boli lúkou 

alebo nie čím, či už sme zmenou územného plánu zmenili tie 

pozemky alebo ich príjazdové cesty, no na každý pád  dneska 
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si môžme poveda ť, pán primátor, že žia ľ sme ich zhodnotili 

tie pozemky, čo bol jednozna čne gól do vlastnej bránky.  

 

 Lebo teraz zhodnotené pozemky musíme vymie ňať za 

pozemky, ktoré sú tiež hodnotné; možno sme ich pôvo dne 

mohli vymie ňať za nejaké úplne iné. Ale beriem to ako 

fakt, lebo vtedy naozaj pri zmenách a doplnkoch 02,  

prevažovali pozitívne veci nad negatívnymi. A toto bola 

jedna z tých negatívnych; treba to pripomenú ť, že žia ľ, to 

je to rozhodnutie. Ja som za zmeny a doplnky 02 hla soval, 

čiže hlasoval som aj za zhodnotenie toho pozemku. To  je tá 

moja chyba. 

 

 Druhá moja chyba bola, že som podpísal petíciu.  

 Nechcem to nazva ť ale úplne chybou, ale podpísal som 

tú petíciu. Vysvetlím v akom zmysle to bola chyba. 

 

 My dneska predávame, vymie ňame pozemky, ktorých 

hodnota je 18 miliónov Eur. Keby sme tieto pozemky 

predali, za týchto 18 miliónov Eur sme mohli ma ť nové 

elektri čky, nízkopodlažné, bombardier, úžasné, nenormálne. 

Mohli sme ma ť možno zrekonštruované cesty.  

 

 Ale 22 000 ľudí vrátane m ňa podpísalo túto petíciu, a 

tým nás týchto 22 000 ľudí dotla čilo do toho, že sa musíme 

zaobera ť a musíme k tejto výmene pristúpi ť.  18 miliónov 

Eur delené 22 tisíc podpisov je 818 Eur každý jeden  

podpis.  

 

 Pán primátor, aby som aspo ň čiasto čne od činil svoju 

chybu sa vzdávam najbližších dvoch platov a 818 Eur  nech 
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ostane v mestskej kase. A možno aj všetci peti čiari, aj do 

budúcnosti by si mali uvedomi ť, za čo bojujú. A že každé 

jedno bojovanie má svoju cenu. Cena tohto bojovania  je 818 

Eur každý jeden hlas.  

 

 Napriek tomu všetkému podporujem túto výmenu, idem  sa 

snaži ť vyhovie ť obyvate ľom Dúbravky, idem sa snaži ť 

vyhovie ť obyvate ľom Dlhých Dielov, lebo chápem že 

potrebujú kvalitné zelené životné prostredie. Akurá t ve ľmi 

ťažko sa mi bude vysvet ľova ť Staromeš ťanom, že mohli 

jazdi ť na dobrých trolejbusoch a jazdia na rozheganých 

trolejbusoch. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Bendík má faktickú poznámku.  

 

 

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

 Už nieko ľkokrát tu bolo povedané, že sa má jedna ť o 

zámenu pozemkov, ale jak čítam materiál, ja tu stále vidím 

nájom pozemkov. To znamená, pod ľa uznesenia z 24. 11. ak 

by sme dnes prerokovávali zámenu pozemkov, tak tým by sme 

vyšli v ústrety toho čo chceli peti čiari. Ale dnes 

neprejednávame zámenu pozemkov ale nájom pozemkov, a to je 

diametrálne odlišná vec. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

259  

 Pani poslanky ňa Dyttertová, faktická poznámka. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Nedá mi, no, pán Borgu ľa, tak ke ď ste 

hlasovali za zmeny a doplnky 02, tak ste tvrdili že  to 

musíte urobi ť. A dnes hovoríte, že to ľutujete, že teda 

ste takto hlasovali. 

 

 Dnes hovoríte, že musíte  zahlasova ť za zámenu. A čo, 

o mesiac poviete, že to ľutujete? No, tak nezahlasujte. 

Veď preto to tu je, že sa môžme rozhodnú ť aj áno, aj nie. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec Kor ček, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som taktiež 

hlasoval za zmeny a doplnky číslo 02. Nemám pocit, že by 

som v tom predmetnom území zhodnotil svojim hlasova ním 

tieto pozemky, pretože funk čné využitie týchto pozemkov 

bolo už dávno predtým, ako sme schva ľovali zmeny a doplnky 

číslo 02 také isté ako je teraz. Takže absolútne odm ietam 

takúto interpretáciu. 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 Kubovi č.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa pripájam k pánovi Kor čekovi. Mne 

je tu, až niektoré veci sú mi trošku smiešne, aj ke ď ide o 

veľmi vážnu vec.  

 Ale takisto, pán kolega Borgu ľa, ako ja neviem, veci 

ste asi mysleli dobre, ale, ale ten pozemok na ob čiansku 

vybavenos ť je schválený dávno pred zmenami a doplnkami 02.  

 Tak ako, prosím vás pekne, ten kto to tu usmer ňuje, 

tak pán primátor poprosím, aby sme uviedli, ak sú t akéto 

vážne omyly. Lebo toto sú vážne omyly, tak uve ďme ich na 

pravú mieru a nezavádzajme ostatných poslancov, kto rí si 

možno nie celkom dobre naštudovali materiál vo ľakedy, a 

takisto aj verejnos ť. Toto s týmto absolútne ja nemôžem 

súhlasi ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Na to sú, prosím, faktické poznámky, ktoré ste v 

plnom rozsahu využili. 

 Reaguje na vás pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Asi ste ma dobre nepo čúvali, ke ď som sa opravil a 

povedal, že sme zhodnotili prístupovú komunikáciu a  teda 
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urobili zmenu na prístupovej komunikácii, a tým sme  

zhodnotili tie pozemky. To len to ľko faktických.  

 Ja hovorím, že podporujem túto výmenu.  

 

 A pani Dyttertová, ja by som bol ten najš ťastnejší, 

keby, keby rozhodnutia v živote boli len čierno-biele a 

len jednoduché, a mohol by som takto voli ť. Len takisto 

ako pri hlasovaní o zmenách a doplnkoch 02, takisto  aj 

tuto jednoducho na tých miskách váh by prevážil ten  

pozitívny efekt nad tým efektom negatívnym. Pri zme nách a 

doplnkoch 02 to boli mnohé veci, ktoré pomohli Brat islave 

a už každú chví ľu uvidíme aj efekty.  

 

 A pri tomto rozhodnutí je to 22 000 obyvate ľov, ktorí 

žijú na Dlhých Dieloch, žijú v Dúbravke, a majú záu jem o 

to, (gong) aby im toto územie bolo zachované.  

 

 Ja sa vo svojom príspevku chcel poveda ť jedno jediné, 

peti čiari do budúcna, každá petícia má svoju cenu, každá  

petícia má svoju hodnotu. V tomto prípade to bola v eľmi 

vysoká cena, ale žia ľ, musím za to zahlasova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

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

 Témy, ktoré musí rieši ť samospráva môžme prináša ť my, 

mestskí poslanci, a môžu ich prináša ť aj rôzne mimovládne 
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organizácie a ob čianske iniciatívy, lebo aj to je zmyslom 

ich iniciatívy.  

 

 My sme otvorili tému Krá ľovej hory a tu ako sedíme 

sme svojim uznesením sa uzniesli, že Krá ľova hora, jej 

územie je hodnotou tohto mesta, ktorú treba pre tot o mesto 

uchova ť. Cesta k tomu je tá, že tieto pozemky získame pre 

mesto.  

 

 Ke ď vo ľakedy starosta Justi získaval pre mesto Horský 

park, tiež to bolo v tom čase zjavne nevýhodné pre mesto, 

lebo tiež mohli vtedy mestskí poslanci poveda ť, že tie 

peniaze sme mohli použi ť na nie čo lepšie. A mohlo sa to 

územie možno rozparcelova ť a bola by tam dneska rozkošná 

vilová štvr ť s vilkami 19. storo čia, ktoré by sme dnes 

obdivovali.  

 Ale urobili to závažné rozhodnutie a dneska je to 

hodnota tohto mesta, o ktorej ani nediskutujeme, an i o nej 

nepochybujeme, pretože je tu ako stálica, uprostred  mesta. 

Tiež podotýkam, to vtedy bolo na okraji mesta.  

 

 Tak toto je ten postoj, ktorý sme zvolili, že Krá ľova 

hora je hodnota, ktorú chceme pre toto mesto uchova ť. A je 

to naše rozhodnutie, ktoré musíme urobi ť v čase " Č".  

 

 Nemôžme ho urobi ť v minulosti, lebo sme ho neurobili. 

A nemôžme ho urobi ť ani v budúcnosti, sme sa rozhodli že 

to urobíme my. 

 

 A teraz je tá otázka, za akú cenu toto rozhodnutie  

urobíme? 
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 To je to, o čom by sme mali diskutova ť. 

 Je tu nejaký návrh, ktorý tu leží na stole, ktorý 

nejakým spôsobom bol vyrokovaný. Lebo viete, táto d ohoda 

má dvoch. Nielen nás ako mesto, ale aj tých, ktorí musia s 

nami tie pozemky zameni ť. Tí tiež musia poveda ť, že áno. 

 

 A samozrejme, pri tejto dohode sme zjavne asi v 

defenzíve, ve ď to je logické, že oni možno svoju pozíciu 

ofenzívne využívajú na urobenie nejakej vä čšej pridanej 

hodnoty akú by sme boli ochotní pripusti ť, alebo 

akceptova ť.  

 

 Ja môžem Karloveš ťanom a Devín čanom len ticho 

závidie ť ako Staromeš ťan, pretože my sa nieko ľko rokov 

snažíme zachova ť pre toto mesto územie par číka na 

Belopotockého. Žia ľ, nepodarilo sa nám získa ť viac ako  

2 000 - 3 000 podpisov, teraz nepoznám presné to číslo, 

pretože to v danom území ani nemôže by ť možné, pretože je 

to možno lokalitný program toho daného územia. Ale princíp 

je rovnaký.  

 

 A ke ď máme tu, teda by som mohol by ť posledný, ktorý 

by povedal, že nie, že by som sa mohol šprajcnú ť ako 

Staromeš ťan.  

 

 Ale ja si myslím, že napriek tomu, že sme tu zvole ní 

za svoje volebné obvody, ktoré predstavujú jednotli vé 

mestské časti, máme spoluzodpovednos ť za celé mesto. A 

jednoducho sú témy a riešenia, kde musíme zabudnú ť na to, 

že sme Karloveš ťania, Ružinov čania, Petržal čania, 
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Staromeš ťania, proste musíme urobi ť to rozhodnutie, ktoré 

je dobré pre toto mesto.  

 

 A uchova ť Krá ľovú horu pre mesto je dobré 

rozhodnutie, tak bu ďme vecní a argumentujme o tom, že tá 

cena, ktorú máme zaplati ť, či je primeraná, ale v kontexte 

nie časnom ale v kontexte nejakého riešenia, aby o 200 

rokov možno tiež niekto mohol poveda ť o nás; tak títo 

urobili pre toto mesto dobré rozhodnutie. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán starosta Bajan.     

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, ja mám možno 

jednoduchšiu situáciu, lebo nie som v takej schizo-

frenickej pozícii ako niektorí naši predre čníci. 

 

 Ja možno dve poznámky k tomu, čo sa udialo na 

zastupite ľstve v Petržalke, lebo viackrát to bolo 

spomenuté. M ňa mrzí, že pri úvodnom slove si nespomenul, 

čo sa presne udialo. Využijem teda príležitos ť.  

 

 Poviem, že tento materiál bol rokovaný na 

zastupite ľstve 17. 4. s tým, že predmetom rokovania bola 

nie zámena ale od ňatie, od ňatie pozemku ako inštitút, 
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ktorý som síce štvrtýkrát zvolený za richtára, ale s takým 

som sa ešte nestretol ja za to obdobie. Preto som h o 

považoval za ve ľmi dôležitý.   

 

 Z pochopite ľných dôvodov vznikla diskusia aj v 

nadväznosti na predmet tohto odzverenia. A vôbec by  som; a 

hlásim sa k tomu čo povedal Oliver Kríž, nebola to bielo-

čierna diskusia. Bola to diskusia, ktorá h ľadala nejaké 

riešenie, lebo aj poslanci mestskej časti Petržalky sa 

cítia Bratislav čanmi.  

 

 Problém bol ten, že nikto sa nehlási k týmto 

pozemkom, ako povedal kolega predre čník, našli sme ich na 

stole a mali sme sa k ním my vyjadri ť. Čiže nebola 

diskusia, v ktorej by sme h ľadali, ale starosta tu máš 

tento zoznam, vyjadrí sa, či chceš alebo nechceš. Tento 

nechcem, lebo je to pápežská lúka, dobre, dáme druh ý. 

Takto sa tvoril ten materiál, a to je pre nás ve ľkou 

výstrahou pre budúcnos ť.  

 

 Druhá poznámka bola, že z tej diskusie aj s 

poslancami sme h ľadali akési riešenie, pretože celý čas sa 

trápime, kde umiestni ť parkovacie domy, kde umiestni ť 

športoviská, kde umiestni ť plaváre ň a iné športoviská. 

Nevieme nájs ť obecný majetok. 

 

 Jeden z týchto pozemkov bol vytypovaný na plaváre ň; a 

poviem aj ktorý to je, lebo osobne si myslím, že to  

smerovalo k ur čitému kompromisu.  Keby sa Fedinova 

vypustila z tohto materiálu, že by sme h ľadali to, či bude 
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Námestie hrani čiarov zastavané; územný plán nepustí viac 

ako štvrté poschodie.    

 

 Môžeme ís ť ďalej, Bosákova. To sú detaily pre túto 

chví ľu nepodstatné.  

 

 Len som ostal zasko čený v rôznom voluntaristickým 

vajataním o Matadorke, nie Matadorke.  

 

 Podotýkam, tu máme čistý pozemok, ktorý by sme mohli 

rieši ť v rámci plavárne a môžme ďalej h ľadať ďalších 5 200 

metrov možno inde, a možno inde v Petržalke. Podotý kam, že 

ide o 7 % z celkového 88 tisícového pozemku.  

 

 Ani toto ak nie sme ochotní urobi ť, tak potom je to 

naozaj na pleciach vás, panie poslankyne a páni pos lanci, 

ako sa vysporiadate s tou výmenou. Petržalka riešil a len 

odňatie. A to od ňatie bolo z pochopite ľných dôvodov, 

považujeme za ve ľmi nebezpe čný precedens pre budúcnos ť a 

poslanci sa k tomu aj tak postavili. 

 

 Teraz možno dve poznámky: 

 Ja by som bol nerád, aby sme stavali ľudí proti sebe. 

Zaznelo tu, 20 tisícová petícia. No, ak by sme to d obre 

postavili, v úvodzovkách hovorím "dobre", tak tu má me  

30 000 Petržal čanov, ktorí sa postavia proti tejto zámene. 

Jednoducho toto nie je spôsob riešenia problému.  

 

 To musíme diskutova ť o tom, že naozaj čo sa stane ak 

pristúpim na túto výmenu?  

 Ale chvalabohu je to problém vás, nie tí čo hlasujú.  
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 Ja osobne som presved čený, že chýbal minimálny 

prístup k riešeniu nejakých kompromisov, že sme nao zaj i s 

týmto materiálom nepracovali tak, s touto úvahou o zámene 

tak, ako si myslím že by sme mohli pracova ť. Lebo chceli 

sme to rieši ť raz naraz, je to najjednoduchšie, tu máte 

jeden balík pozemkov k jednej hodnotovo 205 000, 88  000 

stavebných a stavajte. 

 

 Problém je iný. Problém je ten, že stavebný úrad s i 

vie zaregulova ť len, ale až len do miery územného plánu, 

čo tam môže by ť. 

 

 Chápte aj nás, že sme dos ť nervózni z tých 

zahus ťova čiek, a na úkor garážových domov, možno športovej 

haly, možno plavárne sa bude stava ť nie čo iné. Toto je 

nervozita, ktorá je medzi poslancami. A toto ak 

nevyriešime, tak budeme sa bavi ť nie o tom, čo je výhodné 

pre mestskú časť, a nevýhodné. Ale o tom, akým spôsobom sa 

zlepší kvalita bývania Petržal čanov. Tam stojí otázka a 

nevyrieši to ani zámena, ani nezámena Krá ľovej hory, ke ď 

sa budeme díva ť na Bosákovej na novú 20-poschodovú budovu.  

 

 Čiže, aby ste pochopili aj argumenty mestskej časti.  

 Nie sme proti tomu, aby sme vyriešili celomestský 

problém, ale riešme tak, aby tí ľudia pochopili, že aj 

mesto uvažuje pozitívne smerom k tejto časti za Dunajom, 

ktorá tak málo dostávala od mesta za históriu. Ale to nie 

je predmetom. 

 

 Ešte raz sa vrátim k tomuto: 
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 Materiál vznikol. Bol som dotazovaný, vyjadrí sa k  

tomuto a k tomuto parcelnému číslu. My sme sa vyjadrili, 

keď už to bolo neúnosné, lebo každý týžde ň chodili mi 

materiály (gong) a dal som to do zastupite ľstva. 

 Pán primátor, pod ľa rokovacieho vás požiadam o 

pred ĺženie tých 5 minút. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Chcel som poveda ť, že jednoducho bolo to tak vážne, 

že sa muselo zastupite ľstvo zís ť a k tomu sa vyjadrilo. 

Vyjadrilo sa ako sa vyjadrilo. Traja páni poslanci,  ktorí 

s tým nesúhlasili sedia aj tu ako mestskí poslanci.  

 

 Som ďaleko od toho, aby som problém povedal, že 

nechcem rieši ť.  

 Len h ľadajme kompromis v tom riešení. Nenájdeme dobré 

riešenie, tu nie je ví ťaza, tu sú len porazení; obávam sa, 

že je to takto nastavené.  

 

 A dnes som čítal, a tým budem kon či ť takú repliku, 

ktorá sa mi strašne ľúbila. Je typicky vhodná na túto 

situáciu, lebo chceme vyrieši ť Krá ľovu horu, hodnotný 

pozemok. Iné konštatovanie ako to ktoré chcem poved ať ma 
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nenapadlo. "Cesta do pekla je vydláždená dobrými 

úmyslami". 

 Obávam sa, že sa nachádzame presne v tejto pozícii . 

 

 A naozaj vás prosím o ur čitý kompromis pre naozaj tie 

potreby verejnej stavby, ako je plaváre ň pre Petržalku. 

 

 Žiadnymi zámenami, žiadnymi budúcimi s ľubmi, skúsme 

hľadať nejaké riešenie. Potom môžme situáciu v Petržalke 

ukľudni ť. A k tomu uk ľudneniu situácie sa hlásim aj ja. 

Všetko.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán starosta. 

 

 Priznám sa, že musím reagova ť na to, čo som teraz 

počul, pretože si toho povedal ve ľa dokopy a prestávam 

tomu rozumie ť. Možno mi pomôžu kolegovia, ktorí sedeli na 

tom zastupite ľstve. 

 

 Keby tam bol niekto povedal že áno, chceme na tejt o 

lokalite postavi ť plaváre ň; vy ste tam mali 10 lokalít a 

nezhodli ste sa, ktorá to bude, že to bude na tejto  

lokalite, a to je cena, že dobre, vtedy povieme že áno, 

tak ja by som tomu rozumel. 

 

 Ja som diskusiu v Petržalke vnímal tak, že h ľadali 

sme cestu k tomu, čo tu vlastne máme spolu rieši ť. Máme 

zvládnu ť celomestský problém, na ktorý má samozrejme 
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mestská časť, ktorá by k tomu mala prispie ť iný poh ľad, 

pretože ona sa na to pozerá zo svojho poh ľadu mestskej 

časti.  

 

 Ak sa budeme aj v tomto zastupite ľstve deli ť na 

mestské časti, musím vám poveda ť, že ni č nevyriešime, 

pretože čakajú nás podobné rozhodnutia ako dnes, v úplne 

iných veciach, možno menej závažných. 

 

 Máme preda ť majetok asi za 14 miliónov Eur každý rok, 

aby sme splatili staré dlhy. Nie aby sme rozvíjali mesto, 

aby sme splatili staré dlhy. Vytypovali sme zoznam 

majetku, s ktorým už by boli stotožnení poslanci a 

začíname dostáva ť negatívne stanoviská od starostov, že 

toto nie, tento nie, tento nie.  

 

 Pán poslanec Nesrovnal hovorí, h ľadaj konsenzus, 

primátor. Budete h ľadať konsenzus aj vy, pretože ste z 

tých mestských častí. Ale na konci d ňa možno budeme musie ť 

rozhodnú ť aj proti vôli mestskej časti, lebo inak toto 

mesto pošleme do bankrotu. Hovorím to teraz všeobec ne, aby 

sme si tu nema ľovali ilúziu, že máme to ľko majetku, a tak 

sa všetci môžme zhodnú ť, že všetci so všetkým musia 

súhlasi ť.     

 

 Ten návrh, ktorý riešil pán starosta Bajan, a tak bol 

predložený zastupite ľstvu, bol návrh, že súhlasíme s 

odzverením ak nám dáte 50 % hodnoty naspä ť.  

 O ni čom inom predložené ni č iné nebolo. Poslanci 

nemali zámenu. Majú nejakú informáciu o tom, ktoré 

pozemky, aké by to mali by ť. 
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 A logicky tá diskusia bola ovplyvnená tým, ale neb ola 

v mestskej časti Petržalka čierno-biela v tom, že viacerí 

poslanci povedali, nemôžem s tým súhlasi ť. Ale keby ste sa 

slušnejšie správali ako mesto k mestskej časti, my sme 

pripravení rozmýš ľať, že spolu budeme rieši ť problémy aj 

mestské, aj mestskej časti.  

 

 Tie dva najvážnejšie problémy, ktoré tam zazneli s a 

volali parkovací dom alebo parkovacie domy. O tých budeme 

rozhodova ť my tu v zastupite ľstve, lebo vy členi ť pozemok a 

prenaja ť ho na výstavbu parkovacieho domu pre súkromného 

investora, ktorého si vytypuje mestská časť, to môžu 

urobi ť len poslanci. Ja si myslím, že to môžme spravi ť.   

 

 Ale ak mi dochádzajú každý týžde ň žiadosti od pána 

starostu, že zverte nám ten pozemok, dajte nám ho d o 

vlastníctva, tak to celkom neviem akceptova ť.  

 

 A vyjadril som sa, že nájom po čas výstavby a potom 

zverenie je cesta, ktorá rieši tento problém. 

 

 Samozrejme, budeme musie ť nájs ť spôsob, za akú cenu 

prenaja ť, aby to bolo ekonomické. Chceme povzbudi ť 

investorov, aby nám stavali tie parkovacie domy, pr etože 

mnohí o tom hovoria, žiadny sme zatia ľ nepostavili.  

 

 Čiže tento problém je pod ľa mňa riešite ľný.  

 A ja zatia ľ som nedostal žiadny návrh na konkrétnu 

lokalitu, že tuná po ďme rieši ť parkovací dom a nájdime 

spôsob, aby sme sa dohodli. Ja to ve ľmi rád urobím, 
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pretože som presved čený, že to je cesta k riešeniu 

parkovania. A nielen v Petržalke ale aj v celom mes te. 

 

  

 Druhý problém je plaváre ň, kde Petržalka bod pred 

touto diskusiou, diskutovala o lokalizácii plavárne . Chce 

postavi ť plaváre ň. A viacerí poslanci sa vyjadrili, že 

očakávajú že my pomôžeme rieši ť problém lokalizácie 

plavárne, pretože jedna z lokalít bola napríklad In cheba,  

ktorá nie je vo vlastníctve mesta. My sme 10 %-ný 

akcionár, ale nie sme vlastníkom pozemkov.  

 

 Chceme pomôc ť Petržalke rieši ť ten problém ak máme 

také pozemky. Ale nikto tam nepovedal, že tento to je. A 

keď ho dáte z tej zámeny von, tak akože takto to bude.   

 

 Pán starosta, neviem kde som to mal po čuť. Ja som tam 

prišiel preto, aby som vás tam všetkých po čúval, aj teba.  

 

 Ke ď sem teraz prídeš a povieš, že h ľadajme dohodu, 

lebo ten jeden konkrétny pozemok to vyrieši, to tam  v 

Petržalke nezaznelo.  

 Ani som to odvtedy od teba nepo čul, ani v 

telefonickom, ani v inom kontakte. 

 

 Akú máme teda h ľadať dohodu?   

 My sa snažíme ni č netla či ť. Od februára, resp. od 

januára keby sme mali uznesenie, že máme nie čo predloži ť, 

hľadáme spolo čne cestu, ako ten materiál urobi ť 

akceptovate ľný, aby sme ho nikám netla čili. A viem, že nie 

je príjemný, to ste sa vyjadrili viacerí.  
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 Ak teda máte predstavu, že toto nie je tá cesta, 

potom sa musíme vráti ť až kdesi do toho novembra. Ak sme 

povedali v novembri nejaký krok, tak ak dnes poviem e že 

nie, toto nie je ten krok, môžme h ľadať krok alebo 

poveda ť, že sa vrátime do novembra. Nemáme iné možnosti. 

Buďme zodpovední sami vo či sebe, vo či ľuďom na Krá ľovej 

hore, vo či tomu, čo chceme v meste presadzova ť.  

 

 A dobrá vô ľa mesta vo či Petržalke ur čite nechýba. 

(gong) 

 To som len chcel poveda ť. 

 Bol som trošku prekvapený, pán starosta tým, ako s i 

to postavil. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán starosta Bajan. 

 Potom pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Vladimír  B a j a n, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Petržalka: 

 Pán primátor, prepá č, ale musím reagova ť. Nezvyknem 

to robi ť, ale žasnem, žasnem nad tým. Ved ľa mňa si sedel, 

keď som ti povedal: Pani Pätoprstá navrhuje vy ňať Fedinku. 

Ty si povedal, a ja som hovoril že smeruje to ku 

kompromisu, skúsme z tých. Dobre, beriem to, bol to  

rozhovor medzi štyrmi o čami. Beriem čo si povedal, ni č si 

nepočul. Fajn; viem pre budúcnos ť, ako mám reagova ť.   

 

 Mám tu "x" listov, kde sme chceli garážové domy. 

Teraz po čujem, že nevieš o žiadnom pozemku.  

 Aj to beriem.  
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 Pre m ňa je táto diskusia ve ľmi pou čná.  

 A len chcem poveda ť, že nie je pravda, že tento 

materiál hovoril o 50 %. Ten materiál hovoril presn e tak 

ako si mi ho doniesol s tým, že ešte po čas rokovania mi 

došiel ďalší materiál, kde si hovoril len o výmenách. V 

poriadku.  

 

 V poriadku, pán primátor, rozhodnite sa vy ako 

chcete, len som to považoval za dôležité poveda ť, že sú tu 

naš ťastie poslanci, ktorí boli aj na tom rokovaní, (gon g) 

urobia si obraz sami. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ja len ve ľmi krátko. Ako je pravda, že na 

zastupite ľstve v Petržalke sa toho rozoberalo ve ľa a 

riešili sa presne rôzne veci. A tá téma oh ľadom nejakej 

finan čnej kompenzácie zaznela. Zaznelo viacero tém, 

samozrejme.  

 

 Ale takisto by som ako súhlasil s pánom Bajanom v 

tom, že my nevyberáme dobré riešenie, my vyberáme z  

množstva zlých riešení a musíme h ľadať to najmenej zlé.  

 A takisto by som rád povedal, že naozaj sa k tomu 

osobne nestávam, že to je z poh ľadu Petržalky.  
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 Ja konkrétne hovorím o tomto návrhu, ktorý tu je, že 

ten nemá moju podporu, pretože som vyjadril dôvody,  pre čo 

nie. 

 

 A mám niekedy pocit, že chceme hne ď teraz rýchlo 

rozhodnú ť. Ako áno, ťahá sa to, ale je to ve ľký problém, 

všetci sme si priznali, že je to zložitý, komplikov aný 

problém. Dobre, možno sa budeme musie ť vráti ť spätne. 

Skúsme to ešte raz zhodnoti ť, skúsme zas nájs ť nie čo iné. 

Možno dospejeme k rovnakému záveru ako sme dnes, al e 

netla čme to všetko a nesnažme sa znásilni ť, že teraz 

rýchlo rozhodnime, lebo to je posledný možný termín .    

 

 

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. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia , 

ja si pamätám ke ď projekt, ktorý chcel investor 

predstavi ť, aj predstavil teda na komisii územného 

plánovania, ke ď bol prvýkrát prezentovaný a boli ú častní 

okrem členov komisie aj zástupcovia verejnosti, 

zástupcovia peti čiarov, a prišiel si tam, samozrejme aj 

ty. Zástupcovia peti čiarov vyjadrili nespokojnos ť s týmto 

projektom a žiadali od nás a od teba nájs ť riešenie, ktoré 

sa potom preklopilo do tohto zastupite ľstva. A kde 
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zastupite ľstvo uznesením žiadalo, aby sa bu ď zámenou alebo 

nejakým iným riešením našlo východisko.  

 

 Ako tu už bolo spomenuté ústami poslancov Svena 

Šovčíka, na dohodu musia by ť dvaja. A myslím, že by som 

neznevažoval prácu magistrátu, ktorý naozaj sa snaž il 

hľadať riešenie. Ale našiel také riešenie, s ktorým 

súhlasí aj druhá strana.  

 

 A bolo tu tiež spomenuté, že nedá sa nájs ť optimálne 

riešenie. Optimálne riešenie h ľadáme aj v iných 

projektoch, ako napríklad pred nieko ľkými bodmi sme 

hľadali optimálne riešenie pri rekonštrukcii Starého 

mosta, kde naozaj by sme chceli is ť možno do nejakého 

iného riešenia, ale zase iné okolnosti nás nepúš ťajú 

ďalej. Je tu časový horizont, at ď., at ď. 

 

 Takisto spomenuté zmeny a doplnky 02, tiež bol ťažký 

materiál.  

 A ja zase nehanbím za to, že som zahlasoval za tie  

zmeny a doplnky, lebo tam vidím ve ľa pozitív ktoré sú. Či 

už to boli v oblasti Zlatých pieskov, v oblasti 

športovísk, na Drie ňovej, at ď., at ď., ve ľa pozitív.  

 Ale tiež to bolo riešenie pri ktorom bola ve ľká 

rozprava a museli sme nájs ť riešenie. 

 

 A že je tu tých gombíkov; za, nie, zdržal sa len t ri, 

to by fakt sta čili dva, lebo nakoniec aj tak sa musíme my 

rozhodnú ť, áno či nie.  A toto rozhodnutie pôjde ďalej.  

 A najhoršie je, nerozhodnú ť vôbec.  

 Takže musíme sa dnes rozhodnú ť.  
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 A potom si myslím, že tá cena, aj ke ď je ve ľká za 

Krá ľovu horu, ale sme tu spomínali, že cena za Krá ľovu 

horu je nevy číslite ľná. Takže sa potom aj pod ľa toho 

správajme. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Budaj.     

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja si cením zas naopak sebareflexiu 

pána Borgu ľu. Bolo by teraz trochu lacné, keby som 

zvýznam ňoval, že som pri schva ľovaní zmien a doplnkov 

číslo 02 upozor ňoval, že zhodnocujeme tým pozemky, ktoré 

chceme v budúcnosti vymie ňať. Týkalo sa to napríklad aj 

PKO, a o tom sa tu ešte bude musie ť hovori ť. 

 

 Za druhé chcem poveda ť, že Krá ľova hora teda bola 

jedna z nich. Mnohým to teraz pripadá drahé, ale tú  cenu 

sme spôsobili tým, ako sme hlasovali. Čiže tá sebareflexia 

u pána Borgu ľu je o to hodnotnejšia. Neviem, že či robil 

len nejaké gesto, ale v každom prípade ja to beriem  vážne, 

tak ako to povedal. A chcel by som veri ť, že si to budeme 

uvedomova ť v budúcnosti.  

 

 Každým rozhodnutím robíme nejakú zmenu reality. A je 

veľkým neš ťastím tohto zastupite ľstva, že až pri často sú 
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to rozhodnutia, kde sme nútení hlasova ť zárove ň za veci 

dobré, aj zlé. Tak ako pán Drozd pripomenul, že jem u sa to 

vyvažovalo.  

 

 Dobre pripravené materiály na zastupite ľstvá by mali 

byť také, kde niet pochybností, že poslanci sa môžu na ozaj 

vyjadri ť za alebo proti, a nemajú neustále výber z 

menšieho zla. 

 

 Ke ďže prišli peti čiari, minule tu si kde kto z nás 

zare čnil, a všetci s ľubovali, že ob čanom vyhovejú. To už 

je zabudnuté?  

 Ve ď to tu stále leží.  

 Možno aj v predizbe stoja peti čiari, ktorí chcú 

dosta ť odpovede na to, že či vyk ľučkujeme z toho s ľubu 

alebo nie.     

 

 Ja teda čakám aj na ich vyjadrenie, lebo bolo to 

pánom primátorom avizované, že prehovoria. A najmä som bol 

zvedavý na stanovisko pána Bajana. Ak pán Bajan hov orí, že 

vie nájs ť kompromis, tak potom sú tu, pod ľa môjho názoru, 

len dve cesty.  

 

 Bu ď ten materiál ešte musí dozrie ť a nájs ť kompromis 

tak, aby sme naozaj s vani čkou nevylievali die ťa; 

jednoducho nerobili stále rozhodnutia, ktoré zasejú  budúce 

ospravedl ňovanie niektorého z poslancov.  

 

 Alebo potom sa ten materiál jednoducho odmietne a 

zabudne sa na minuloro čný s ľub, že chceme vyhovie ť zámene, 

ktorú sme ob čanom s ľubovali. Ja nevidím inú cestu. 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

279  

 

 A je, samozrejme, na poslancoch ako zvážia. Možno by 

bolo dobré sa poradi ť ešte pred tým rozhodnutím a vybra ť 

si z týchto dvoch možností. Ja som v každom prípade  za to, 

aby sa ctilo záujem ob čanov, ochráni ť Krá ľovu horu. 

 

 A žiadam aj vedenie mesta, aj pána Bajana, aby kon ali 

tak, aby si tu nevyhadzovali na o či nedorozumenia. Aby sa 

tie nedorozumenia samozrejme odstránili tam, kde je  na to 

vhodné miesto.  

 A aby sme potom mohli spokojne hlasova ť tak, ako sme 

sa minule rozhodli.  

 Čiže tak, že sa naozaj ochráni verejný záujem v tom 

prírodnom celku Krá ľova hora, a pritom neprídeme k pocitom 

viny, že sme ukrivdili mestu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

  Ďakujem pekne. 

 Faktické poznámky; pán hlavný kontrolór, a potom p ani 

poslanky ňa. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som na pána poslanca 

Budaja reagoval v tom, že aké cesty sú ešte pred na mi.  

 

 Zatia ľ sa tu diskutuje cesta dvoch partnerov, 

hlavného mesta a majite ľa pozemkov na Krá ľovej hore. Okrem 

toho tu máme ešte tretieho partnera, ktorý sedí v p redsáli 
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a tiež túžobne čakám na to, aby som po čul názory štyroch 

ľudí z peti čného výboru, že aké je ich sú časné stanovisko.  

 

 Ale ja ešte vidím tretiu cestu. Tú, ktorú navrhol pán 

poslanec Černý úplne v úvode tejto diskusie, a to je 

otázka toho právneho posúdenia, kde podobne ako pán  Drozd 

povedal, že naši pracovníci magistrátu odviedli obr ovský 

kus práce.  

 

 Myslím si, že aj v tom odviedli obrovský kus práce  

preto, lebo to odborné právne posúdenie nie je ani 

jednoú čelové a teda bolo okrem iného pripravené tiež na 

základe uznesenia, ktoré prijali poslanci. A vtedy to 

uznesenie som vnímal tak, že to právne posúdenie bu de 

predmetom prerokovávania, (gong) a zoberie sa na ve domie, 

a bude sa pod ľa neho tiež rozhodova ť. 

 Čiže aj o tom by bolo dobre uvažova ť v tej diskusii. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Reagujem na pána Budaja, pretože ma 

udivuje že hovorí o sebareflexii pána Borgu ľu a pritom 

zabúda, že 15. decembra on vytiahol kartu, ke ď sme o tom 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Muránsky; pardon, ešte pán 

poslanec Budaj chce reagova ť. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 A čo tým pani poslanky ňa chce poveda ť, keby sa 

láskavo vyjadrila. Ja som nepodporil zmeny a doplnk y, a 

neviem ako ona. Ale v každom prípade tým nehlasovan ím som 

vyjadril jednozna čne odmietnutie toho návrhu.  

 

 Podotýkam, že v príspevku som to aj vysvetlil.  

 Ja som upozor ňoval, že vôbec k takému hlasovaniu 

nemalo prís ť, že tu bola možnos ť odmietnu ť hlasova ť o tom.  

 

 Žiadal som, aby sa odmietlo hlasovanie, lebo som m al 

zle tušenie, že hoci tu celé kluby tvrdili, že to 

nepodporia, že sa to stanovisko môže v poslednej ch víli 

vyvrbi ť inak. Žiadal som, aby sa nehlasovalo preto, lebo 

bolo jasné, že treba za čať obstaráva ť nový územný plán. K 

tomu aj napokon došlo. Čiže na moje slová prišlo.  

 A bolo, ako vidíme, ve ľkou chybou, že sa o tom 

hlasovalo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi. 
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 Pani poslankyni Tvrdej ani Šov číkovi nemôžem da ť 

faktickú poznámku, lebo to už boli reakcie na vystú penie 

pána poslanca Budaja. 

 Slovo má pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ja chcem poveda ť to ľko, že v minulom roku na jar som 

sa ako čerstvý poslanec zú častnil verejného prerokovania 

spolu s poslancom Bendíkom aj s námestní čkou Nagyovou - 

Džerengovou v Kultúrnom dome v Karlovej Vsi, kde st e bol 

aj vy, pán primátor, ktoré bolo do posledného miest a plné 

ľudí, ob čanov Karlovej Vsi, ktorí ve ľmi emotívne dávali 

najavo, že k tomu priestoru Krá ľovej hory majú ve ľmi 

citový vz ťah. A dávali to najavo skandovaním, dávali to 

najavo bu čaním na vyjadrenie daného investora. A bolo to 

pre m ňa jedna ve ľmi výrazná spomienka.  

 

 A ve ľmi ma to zasiahlo, ako ľudia dokážu ve ľmi 

citlivo vníma ť svoj priestor, pokia ľ sú naozaj nútení 

býva ť v takej oblasti, kde je naozaj byt na byte, kde sa  

nedá parkova ť, kde majú vlastne hne ď za domami takýto 

priestor, kde sa môžu zrekreova ť, kde môžu ma ť naozaj ten 

dotyk s prírodou.  

 

 A tam som si uvedomil, že naozaj ako je našou 

povinnos ťou, poslancov, vyhovie ť týmto potrebám ľudí, 

ktorí bývajú v takýchto nie zrovna ideálnych podmie nkach.  

 A naozaj da ť im možnos ť, aby mali nejakú náhradu za 

toto.  



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

283  

 

 A ja hovorím teda, že naozaj nie teda po ďme za každú 

cenu, ale nedokážem si dneska predstavi ť, že by som tieto 

snahy nepodporil, že by som dneska vedel dovoli ť, aby sa 

tam vôbec nie čo dokázalo stava ť, alebo aby si to dokázal 

investor oploti ť tak, aby tam tých ľudí nepustil. 

 

 Čiže vnímam túto tému ve ľmi citlivo.  

 A som naozaj naklonený výmene, alebo odkupu týchto  

pozemkov, alebo ak by bola tá možnos ť, by sme mohli preda ť 

tieto pozemky a odkúpi ť túto Krá ľovu horu, tak aj toto 

riešenie sa mi zdá že je lepšie ako naozaj strati ť ten 

priestor, za ktorý naozaj tisícky ľudí z Karlovej Vsi ale 

aj v ostatných mestských častiach podpísali túto petíciu, 

že si naozaj želajú, aby tento priestor bol navždy 

zachovaný.  

 

 Čiže ja podporujem tú výmenu, alebo podporujem nejak é 

riešenie.  

 Ale podotýkam, rozumné riešenie. 

 Nie také, ktoré vyvolá naozaj viacej otázok, ako 

odpovedí.  

 Čiže, ak nájdeme taký kompromis, s ktorým bude 

súhlasi ť aj Petržalka, tak to by bolo, pod ľa mňa, úplne 

ideálne riešenie. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán starosta Šramko. 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

284  

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja ke ď po čúvam túto debatu, 

samozrejme, zachytil som rôzne názory, neboli vy čerpané 

všetky možnosti. Ja som presved čený, že naozaj asi ozaj 

neboli vy čerpané všetky možnosti.  

 

 A som presved čený, že pán primátor, nájdeš spôsob ako 

v rámci Regionálneho združenia sa dostanú ďalšie nejaké 

návrhy. Je dos ť šikovných ľudí, o tom som presved čený, na 

magistráte, ktorí vedia vytypova ť možno ešte ďalšie 

priestory, o ktorých, tak jak sa našlo vyjadrenie p ána 

starostu Pekára, že on nemá problém s tou jednou časťou, s 

tým pozemkom, aby to bolo vymenené.  

 

 My chceme zachráni ť nejakých ľudí a vnímam to, že na 

lodi niekto kri čí, že lo ď sa potápa. Na jednej časti lodi 

kri čia ľudí, tak vyhodím z druhej strany ľudí, a hurá, 

zachránil som. Ale ja som to z tej istej lodi vyhod il, 

takže žiadna záchrana sa neudiala. Jednoducho, vyho dili 

sme ľudí a nejakí sa utopili. Takže toto cítim ako 

vnútorný problém.  

 

 A aj ke ď som starosta najmenšej mestskej časti, a 

pripomína mi to ten vtip, ke ď ide mravec s tým slonom a 

ten mravec kri čí: Ale dupoceme. 

 

 Ja tu ponúkam práve tú ponuku, že v rámci toho 

Regionálneho združenia sme vyriešili ve ľakrát problémy. 

Skúsme to vráti ť.  
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 Ja som presved čený, že dnešné hlasovanie asi nebude 

úspešné a že sa tento problém bude musie ť vráti ť asi do 

tejto polohy: H ľadajme ďalšie riešenie, aby sa ozaj 

neublížilo iným, ak zachrá ňujeme nejakých druhých. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Borgu ľa na druhé vystúpenie. 

 

 

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

 Pán primátor, ďakujem za slovo. Vo svojom druhom 

príspevku chcem by ť vecnejší. 

 My zamie ňame pozemok za pozemok, stavebný pozemok za 

stavebný pozemok.  

 A ja mám obavu, že pokia ľ bude Krá ľova hora ako 

stavebný pozemok v majetku mesta, tak vždy sa nájde  nejaký 

kaskadér, ktorý bude ma ť chu ť tento pozemok odkúpi ť. A 

možno sa dostaneme do situácie, že v budúcnosti sa na ňom 

bude da ť znova stava ť, lebo sa dostane do nejakých 

súkromných rúk. Nehovorím toto zastupite ľstvo, ale ten 

nájom je na 30 rokov, čiže možno ďalšie alebo ďalšie.  

 

 A preto ja navrhujem jednu formuláciu do zmluvy.  

 

 A síce do zmluvy, v zátvorke, v článku o právach a 

povinnostiach nájomcu číslo 2, navrhujem vloži ť nový 

odsek, ktorý znie: 
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 Prenajímate ľ číslo 2 súhlasí so zmenou záväznej 

územnoplánovacej dokumentácie pre predmet nájmu číslo 2, 

na základe ktorej dôjde k zmene funkcie využitia pr edmetu 

nájmu č. 2 v súlade so zámermi nájomcu číslo 1, čo sme my, 

tak, aby bol dosiahnutý ú čel nájomcu číslo 2, uvedený v 

tejto zmluve.  

 

 Prenajímate ľ číslo 2 sa zaväzuje, že v konaní o zmene 

územnoplánovacej dokumentácie, pod ľa predchádzajúcej vety, 

poskytne nájomcovi číslo 1 nevyhnutnú sú činnos ť, ktorú od 

neho možno spravodlivo požadova ť, najmä udelením 

osobitného súhlasu s takouto zmenou záväznej územno -

plánovacej dokumentácie pre predmet nájmu. 

 

 

 Pod ľa môjho názoru, názoru právnikov ale aj názoru 

magistrátu takouto formuláciou a následným konaním 

magistrátu a žiadaním o zmenu územnoplánovacej 

dokumentácie môžme v krátkej dobe dosiahnu ť, že sa územný 

plán v danej lokalite zmení tak, ako my požadujeme.   

 

 A predpokladám, že toto vedenie požaduje, aby tam 

bola zele ň. 

 

 Čiže zárove ň vyzývam, v prípade, že takéto nie čo 

prijmeme, lebo toto nie je explicitne napísané, aby  

okamžite magistrátni pracovníci za čali pracova ť na zmene 

územného plánu v tejto lokalite z titulu nájomcu to ho 

pozemku, alebo toho ktorý má vz ťah k tomu pozemku. A 

zabezpe čili, aby na rokovanie zastupite ľstva sa dostal 
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bod, kde budeme hlasova ť o zmene stavebného pozemku na 

napríklad zele ň, ale už akoko ľvek odborne si to oni 

vyložia. Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Svoj názor, samozrejme, podávam písomne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Lenč. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Toto je vec, ktorú 

som mal aj ja na mysli, že ak by k tomu už teda mal o 

prís ť, tak by bolo dobré, aby tam takéto ustanovenie bol o. 

Problém je, že my neschva ľujeme zmluvu ale schva ľujeme 

uznesenie. 

 

 Ja mám pripravený taký návrh do uznesenia, ktorý b y 

sa potom samozrejme preniesol do zmluvy.  

 Ide o to, aby boli naplnené tie požiadavky 

peti čiarov, ktorí nerozprávali o zámene alebo o nejakej 

inej forme riešenia tohto problému.  

 Oni proste požadovali zmeni ť územný plán v tejto 

lokalite.  

 

 To, že sa prišlo teraz, že sa uvažuje o zámene, al ebo 

o prenájme, alebo neviem čom, to je len technické 

riešenie, ako sa to dá spravi ť. Ale momentálne to nerieši 

túto hlavnú vec, ktorú peti čiari žiadali. 
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 Čiže ja sa v normálnom príspevku prihlásim a pre čítam 

ten návrh do uznesenia, ktorý (gong) rieši túto vec . 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani starostka Hanulíková. 

 

 

Ing. Iveta  H a n u l í k o v á, starostka Mestskej  časti 

Bratislava - Karlova Ves: 

 Krá ľova hora je problém celomestský, pretože nedotýka 

sa len Dlhých Dielov, ktoré sú priamo v dotyku. Ale  cho ďte 

na Krá ľovu horu a spýtajte sa ľudí, odkia ľ sú? Sú z celej 

širokej Bratislavy. 

 

 Myslím si, že aj ke ď toto dnešné rozhodnutie možno 

nie je úplne ideálne riešenie, ale v tejto dobe v p odstate 

nevidíme nejaké lepšie, ktoré by vedelo zabezpe či ť, aby 

tejto lokalite sa nestavalo, aby sa zabránilo výsta vbe v 

tomto krásnom prírodnom prostredí. 

 

 Ja by som chcela po ďakova ť Ružinov čanom, ktorí sa 

vlastne postavili k tejto veci ve ľmi, ve ľmi ústretovo. 

Myslím si, že o takéto krásne územie by sme mali 

zabojova ť. 

 

 Čo sa týka toho návrhu, zmeny územného plánu. 
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 Mestská časť Karlova Ves podala, teda aj miestne 

zastupite ľstvo podalo návrh na zmeny a doplnky územného 

plánu ešte 19. 9. 2011, kde požadujeme zmeni ť funkciu D 

201 ob čianska vybavenos ť celomestského a nadmestského 

významu na funkciu 1003, rekreácia v prírodnom pros tredí. 

A v podstate toto bolo obsahom aj tej petície.  

 

 Čiže aj ke ď príde dneska k odhlasovaniu toho pozemku, 

ale dneska je tu také zastupite ľstvo ktoré súhlasí s tým, 

aby tam bola príroda. Ale môže prís ť také zastupite ľstvo, 

ktoré nebude s tým súhlasi ť. Čiže aby sme my už nadobro 

toto územie zadefinovali ako rekreácia v prírodnom 

prostredí. Aby to bolo nielen pre ďalšiu generáciu na 30 

rokov, ale aby to bolo pre ďalšie a ďalšie generácie. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja skúsim nadviaza ť na pani 

starostku Hanulíkovú.  

 Ona po ďakovala Ružinov čanom, že k tomu sa postavili 

čelom. Ja cítim povinnos ť zasta ť sa aj poslancov mestskej 

časti Petržalka, aby nevyzerali ako tí, ktorí nejaký m 

spôsobom neakceptujú záujmy hlavného mesta. 
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 Ja som bol ú častníkom tej diskusie, ktorá prebiehala 

na pôde mestskej časti. Sám som sa zdržal hlasovania. Ale 

drvivá vä čšina naozaj poslaneckého zboru bola proti tomu 

odňatiu. Nechcem už teraz jatri ť nejaké staré rany.  

 

 Jednoducho mám takú potrebu aspo ň krátko so 

zosumarizova ť: 

 Naozaj sa tam rozprávalo, ako tu už dnes bolo uved ené 

o od ňatí pozemku, čo mnohí poci ťovali ako ur čitú krivdu 

alebo nejaký zásah do suverénneho výkonu samosprávy .   

 

 Chcel by som nadviaza ť na tú debatu, ktorú tu spustil 

pán starosta. V žiadnom prípade ho nechcem suplova ť, ale 

musel asi odís ť v rámci nejakých pracovných povinností.  

 

 Ja sa chcem k tomu vráti ť. Ja by som ve ľmi, ve ľmi 

ocenil, keby tu, aj v rámci diskusie z vašich úst, vážený 

pán primátor, odznel nejaký taký, nechcem to nazva ť 

prís ľub, alebo nie čo čo by dalo tým Petržal čanom ur čitú 

satisfakciu aj do budúcnosti, nejakú ústretovos ť v 

riešení, povedzme konkrétne tej plavárne. Opä ť nejde čisto 

o petržalský projekt, ale je to projekt, ktorý by m ohol 

zvýši ť štandard bývania a využite ľnosti vo ľného času pre 

širokú verejnos ť celej Bratislavy.  

 Čiže ve ľmi rád by som to ocenil.  

 

 Pravda je naozaj taká, čo ste vy povedali, že 

explicitne to asi na tom petržalskom zastupite ľstve takto 

neodznelo. Ja som to vnímal, že bolo to možno niekd e možno 

medzi riadkami. Boli tam, ja sám som vystúpil v tej  
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súvislosti, že som sa snažil nájs ť nejaký ten motúzik, tú 

nitku, aby sme za čali spolupracova ť a nejakým spôsobom 

hra ť v tom istom rytme.  

 Žia ľ, to vtedy nevyšlo. 

 

 Pravdepodobne je to aj nejaká chyba vzájomnej 

komunikácie, do ktorej sa ja v žiadnom prípade nija ko 

nechcem ju hodnoti ť. Ale možno by naozaj pomohlo aj 

ostatným kolegom, ktorí sú tu z mestskej časti Petržalka, 

ak by tu odznela taká nejaká vízia spolupráce aj v iných 

oblastiach. A možno aj ostatní petržalskí poslanci budú s 

kľudnejším svedomím hlasova ť v prospech tohto návrhu. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec.  

 Zareagujem na to, čo ste povedali, ale najprv dám 

slovo pánovi poslancovi He čkovi. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, odznelo tu dostatok poh ľadov na danú 

tému, či už to boli z ekonomického poh ľadu, výhoda a 

nevýhoda, finan čná situácia mesta.  

 Potom takisto poh ľadu ob čana mestskej časti či už 

Petržalka, Ružinov, alebo iných, chcem, nechcem výs tavbu. 

Každý vieme ako to obyvatelia Bratislavy sú naladen í. 

Takisto aj poh ľad. 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

292  

 

 To čo mohli sledova ť peti čiari tým, že spustili túto 

peti čnú akciu a kam sa to až dostalo, čiže záchrana 

Krá ľovej hory verzus, otázka, čo? 

 

 Ja pôjdem spätným garde. Tých peti čiarov ako chápem, 

hoci nerád to čo tuná povedal pán Hanulík a má úplnú 

pravdu, čo sa týka Dlhých Dielov.  

 Ja som tam prežil nieko ľko rokov a je to skuto čne dom 

na dome, betón na betóne, a táto Krá ľova hora je skuto čne 

jedným z mála priestorov, kde teda ob čan môže vyjs ť. A to 

nielen ob čan Dlhých Dielov, teda Karlovej Vsi, ale aj 

ostatných.  

 

 Chápem takisto aj otázku, ktorá tuná zaujíma aj 

poslancov jednotlivých mestských častí. Jak už tu bolo 

spomenuté, my sme tu poslancami za mesto. Ke ď sú niektorí 

aj za mestskú časť, to je fajn, ja patrím tiež medzi nich. 

Ale treba sa pozera ť prizmou nielen mestskej časti ale aj 

mesta. A preto ob čas treba sa pozrie ť aký pozemok sa 

zamie ňa, čo sa dá na ňom stava ť, a podobne. Samozrejme, to 

čo tu aj kolega Hr čka spomínal, podlažnos ť, at ď., to treba 

všetko zváži ť. 

 

 Ekonomická výhoda a nevýhoda; tiež už to tu zaznel o 

nieko ľkokrát, že dávame v podstate do placu nejakých 18 

miliónov. Áno, môže to by ť čierno-biele videnie, hej, ale 

niekedy je to o kompromise.  

 

 Ale po ďme teda priamo k bodu číslo 23: 
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 Ja ke ď som si pozeral tento materiál a pozeral som si 

aj uznesenie, ktoré tam je, tak som si dal takú jed nu 

otázku: Čo sa stane po 30 rokoch?  

 

 Ak som si teda zlé čítal materiál, tak ma opravte, 

hej. Ale jednoducho mi chýba v tej zmluve, poprípad e teda  

v uznesení mestského zastupite ľstva; a to už tu pred 

chví ľou odznelo aj zo strany pána Kríža, ja som sa 

prihlásil trochu neskôr do tejto rozpravy. Mám tu 

pripravený pozme ňovací návrh, ktorý už mi tu leží na stole 

asi 4 hodiny.  

 

 Ale ja by som chcel velice rád vedie ť, čo po tých 30 

rokoch sa stane?  

 Či náhodou jednoducho to nezostane v tom stave ako t o 

je a po 30 rokoch sa dostanem k situácii, že sa nav racia 

Krá ľova hora k spolo čnosti Krá ľova hora, s.r.o., tak ako 

to bolo teraz. A to čo zostane v Petržalke a v Ružinove 

bude v takom stave, čo tuná v podstate nikto nechcel, hej.  

 

 Čiže jeden z tých pozme ňovacích teda návrhov, tam v 

bode 2, kedy sa píše jasne, je to na strane 4, kedy koľvek 

môže dôjs ť k zámene pozemkov, kde hlavné mesto bude 

pripravené znáša ť finan čné za ťaženie, by som navrhoval 

takúto nasledovnú úpravu, ktorá by; 

  

 po prvé, riešila o tej situácii, čo tu spomínal pán 

Fiala, že obchádzame čiasto čne zákon tým nájmom miesto 

zámeny, aby sme sa vyhli ur čitému plateniu. A jak to už 

bolo aj v médiách prezentované, jednoducho čaká sa na 
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zmenu zákona, kedy by sa nemusela odvádza ť da ň z predaja a 

poprípade prenájmu, čo sa týka samospráv.  

 Takže bod by som rozdelil na dva.  

 

 V bode 2a by som navrhoval: 

Spolo čnos ť Krá ľova hora sa zmluvne zaväzuje k bezodplatnej 

zámene pozemkov, ke ď o to požiada hlavné mesto. Táto 

zámena nebude ma ť vplyv na vznik akýchko ľvek finan čných 

záväzkov hlavného mesta vo či spolo čnosti Krá ľova hora. 

 

 A 2b: Spolo čnos ť Krá ľova hora sa zmluvne, a to sa 

dostávam k tomu územnému plánu, vlastne o čo išlo aj 

peti čiarom.  

 Spolo čnos ť Krá ľova hora, s.r.o.,  sa zmluvne 

zaväzuje, že bude súhlasi ť po čas trvania tejto nájomnej 

zmluvy so zmenou územného plánu nasledovných pozemk ov v 

lokalite Krá ľova hora; a tam sú vymenované aj všetky tie, 

čo vlastne spolo čnos ť Krá ľova hora dáva na výmenu. A to na 

kód 1002; tu starostka Hanulíková hovorila o 1003, mne sa 

javí 1002 ešte zaujímavejší, lebo tam je strašne ve ľa 

neprípustných funkcií, pod ľa aktuálneho územného plánu. Tá 

charakteristika funk čných plôch 1002. 

 

 Táto zámena nebude ma ť vplyv na vznik akýko ľvek 

finan čných záväzkov hlavného mesta vo či spolo čnosti 

Krá ľova hora. 

 

 Ku koncu chcem ešte iba poveda ť to, že samozrejme 

nálada v tomto zastupite ľstve; nedokážeme odhadnú ť, či 

tento materiál prejde alebo neprejde, hej. 

 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

295  

 A je pravdou to, že na dnešný de ň, hej, tento 

materiál, aj či ho schválime alebo neschválime, jednoducho 

nebude ma ť ví ťaza. A ur čite dnes, nech toto rozhodnutie 

padne akéko ľvek, nebude dobré. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, ke ďže je 16 hodín 

a my sme si schválili zmenu rokovacieho poriadku, k torá 

vy čle ňuje tento čas na vystúpenia ob čanov, prerušujem 

rokovanie o bode číslo 22.  

 

 Bude nasledova ť bod, ktorý sa volá "VYSTÚPENIA  

OBČANOV".  

 Predpokladám, že tu máme prihlášky tých, ktorí chc ú 

využi ť tento nový inštitút.  

 A dovolím si pozva ť v poradí, v akom sa prihlásili. 

 

 Ako prvý bude diskutova ť pán Kristián Straka. 

 Po ňom pani Polachová a po nej pani Šimon či čová. 

 Takže prosím, pán Kristián Straka má priestor na 3 -

minútové vystúpenie. 

 Nech sa pá či, pán Straka, máte možnos ť vystúpi ť.  

 

 

OBČAN: Kristián  S t r a k a      

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, ak o 
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predseda ob čianskeho združenia Právo na bývanie, dovo ľte, 

aby som vás informoval o najnovšom dianí s nájomník mi, 

ktorí bývajú v reštituovaných a v privatizovaných b ytoch. 

 

 23. februára tohto roku sme podali do európskeho 

mesta Štrasburg, na Európsky súd pre ľudské práva žalobu 

vyše 200 nájomníkov. Do týžd ňa sme dostali z Európskeho 

súdu vyrozumenie. Boli to dve odpovede.  

 

 Prvá bola taká univerzálna, ako máme postupova ť aj v 

budúcnosti. 

 Druhá bola tá, požiadali sme o prioritu riešenia 

sporu. Tú prioritu nám Európsky súd dal.  

 

 A pri tejto príležitosti som si aj dovolil požiada ť 

hlavné mesto v zmysle zákona 211 o ur čité údaje.  

  

 Ke ďže 31. marca uplynula lehota na podanie výpovedí, 

vlastníci, vo vä čšine sa to jednalo o domy, kde z časti je 

vlastník mesto a z časti je súkromný vlastník, tak do 31. 

marca bolo treba posla ť nájomníkom, ale nie prikáza ť, 

výpovede z nájmu bytu.  

 Na základe týchto výpovedí bolo potom možné, aby s i 

potom tí nájomcovia podali žiados ť o bytovú náhradu.  

 

 

 Ob čianske združenie ako žalobca v druhom rade na 

Európskom súde pre ľudské práva je povinné informova ť 

Európsky súd pre ľudské práva o závažných skuto čnostiach, 

ktorou bezpochyby výpove ď z nájmu bytu takouto 

skuto čnos ťou je.  
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 Už aj preto, že jedným z namietaných článkov žaloby 

je článok číslo 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd, ktorý hovorí o ochrane sú kromia, 

nedotknute ľnosti obydlia a rodinného života. Čiže, ke ď 

dostane niekto výpove ď z nájmu bytu, tak asi sa jedná o 

porušenie tohto článku. 

 

 Na moju žiados ť v zmysle zákona číslo 211 z roku 2000 

o poskytnutie ur čitých informácií, z magistrátu, som sa 

nie čo dozvedel, nie čo nie. Pre m ňa bolo ve ľmi dôležité, 

koľko žiadostí, ko ľkým vyhoveli. To som sa, žia ľ, 

nedozvedel. 

 

 Takisto som sa nedozvedel, čo hovorí aj zákon, že pre 

verejnos ť tieto zoznamy budú prístupné. 

 

 Ja si dovolím, nebudem na ťahova ť čas, ale k 10. 4. to 

bol dátum, ku ktorému som žiadal, ke ďže som predpokladal 

(gong), koniec? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Budete musie ť dokon či ť svoje vystúpenie. 

 

 

OBČAN: Kristián  S t r a k a  

 Ja som žiadal proste informácie, nedostal som tie 

informácie. A  nie je mi logické že pre čo, ke ďže to 

prikazuje zákon. 

 Ďakujem ve ľmi pekne za pozornos ť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán Straka, tieto informácie musíte dosta ť, pretože 

naozaj zákon prikazuje, aby sme vám poskytli to čo máme, 

čiže ja v tom nevidím problém. Nevedel som o tom pro bléme, 

tak ako ste ho teraz formulovali. Čiže ke ď urobíme 

prestávku, tak si povedzme, že kedy ste čo žiadali, ja to 

preverím, pretože mám záujem na tom, aby ste dostal i tú 

informáciu, ktorú vám môžme ako úrad poskytnú ť. 

 Pán poslanec Gašpierik má faktickú poznámku k tomu  

vystúpeniu. 

 Ak je to tak, nech sa pá či. 

 

 

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

 Áno, ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ja som 

vlastne tento bod navrhol na ostatnom rokovaní mest ského 

zastupite ľstva, vystúpenia ob čanov, čo som považoval za 

taký nový moderný prístup. Avšak bol som s tým, ale bo som 

za to, že ja som to aj tak odôvod ňoval, a dúfam že tak je 

to, naozaj som to nekontroloval v uznesení, že tent o bod 

bude, ale nie presne 16,00, nejakého času pod ľa atómových 

hodín.  

 

 Ale že ten bod príslušný, ktorý sa prerokováva 

dobehne, a potom sa vlastne otvorí tento bod. To zn amená, 

že môže to by ť po ťažmo aj 16,10 alebo 16,15, lebo sa 

naozaj absolútne pretrhne taká tá kontinuita toho 

prerokovaného bodu. 
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 Teraz prídu iné otázky, iné ak sú traja ob čana.  

 

 A už považujem naozaj za ve ľmi, ve ľmi komfortné, aj 

tí ob čania že vedia, že naozaj tak ten príslušný bod už 

dobehne, možno 10, 15 minút, možno aj 30, ale vystú pia 

16,30. Ale už to nebude ako teraz, že čakali, či to bude o 

16, o 19, o 21. Myslím, že tak som to aj navrhoval.   

 Už asi ke ď ste ich vyzvali k slovu, teda nech to tak 

ide. 

 

 Ale pokia ľ môžem požiada ť a teda neviem či je to aj 

názor pléna, aby to takto bývalo. Takto som to dal a bude 

to aj pod ľa mňa, lebo kýva hlavou tu pani poslanky ňa 

Tvrdá, aj v zázname, že dobehne príslušný bod, a po tom sa 

to otvorí. Že to nemusí by ť presne 16,00. 

 

 Tak som myslím aj reagoval na nejakého predre čníka v 

rámci prerokovávaného bodu.  

 Takže ak môžem do budúcnosti poprosi ť, myslím, že by 

to asi takto bolo lepšie.  

 

 Pokia ľ nie, a sa to nejako iná č dostalo aj do 

uznesenia, tak potom niekde v budúcnosti by som dal  tento 

návrh, aby tak to bolo, po dokon čení príslušného 

prerokovávaného bodu, a potom ihne ď ako prvý bod sa 

otvorí. Ďakujem pekne. 

 

 Mal som za to, aby som to teda takto povedal, nako ľko 

som bol autor teda tohto bodu vystúpenia ob čanov. Ďakujem 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y          

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja považujem túto zmenu naozaj za nejaký koniec 

stredoveku v mestskom zastupite ľstve. Ten termín je treba 

uprednostni ť, záujem ob čanov, a tí si potrebujú urobi ť 

čas. Cením si, pán Gašpierik, že vy ste prišli s tým to 

návrhom. Ale aj v Národnej rade sa prerokovávajú 

mimoriadne závažné veci, a jak udrie hodina otázok,  všetky 

sú prerušené a odložené po skon čení.  

 

 Ja myslím, že ten model, aj pán primátor zo svojej  

skúseností parlamentnej pozná, že presne pod ľa neho 

postupuje a že vnáša do nášho rokovania naozaj kúso k 

politickej kultúry.  

 

 Ja by som teda bol za to, aby to nebola pol hodina  

ale hodina; ale aj k tomu sa ur čite ešte v budúcnosti 

príde. Je na tom, kto riadi schôdzu, že či sa mu podarí 

celkom nejakú závažnú ni ť nepretrhnú ť. Dnes sa to 

nepodarilo.  

 Naozaj máte pravdu, že sa tá diskusia prerušuje. 

 

 Ale ja si myslím, že tí čo mali nie čo na srdci, si 

veľmi rýchle po skon čení toho bodu spomenú.  
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 Som za to, aby sa zachovalo presné vymedzenie pre 

občanov, lebo jednoducho pre nich je to výhodné a sprá vne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím vás, zastavte tie faktické poznámky. 

 Ako vyjasníme si to v rôznom, povedzme si to, ke ď to 

budeme si ma ť my dopoveda ť. Ja som tomu rozumel tak, ako 

to povedal pán poslanec Gašpierik, ale spravodlivé je 

poveda ť 16,00 ide. My sme ešte hodinu mohli o Krá ľovej 

hore hovori ť. Mám tu 5 prihlásených ob čanov, stále ste sa 

prihlasovali ďalší a ďalší. Tak potom aký vz ťah máme k 

tomu, že bude hodina, alebo pol hodina pre obyvate ľov?   

 

 Mne sa to zdá korektné, chcem urobi ť aj prestávku, 

veď tu nemôžme sedie ť a proste ťahať, ťahať a ťahať. Ako 

urobme to tak, aby to malo svoju logiku; 16,00 disk utujú 

občania.  

  

 Prosím pekne, druhá je v poradí pani Lívia Polacho vá, 

po nej sa pripraví pani Katarína Šimon či čová. 

 (Poznámka.) 

 Môžte, úplne pokojne. Čiže vy nechcete teraz 

vystúpi ť? Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne.  

 

 Takže pani Polachová má slovo v tejto všeobecnej 

diskusii. Nech sa pá či.  

 Prosím, mikrofón pre pani Polachovú. 

 Nech sa pá či, môžte hovori ť. 
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OBČIANKA: Lívia  P o l a c h o v á 

 Môžte mi, prosím vás, da ť čas od nuly teraz?  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Áno. Ak sa to dá urobi ť, prosím, znulujte ten čas. 

Nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Lívia  P o l a c h o v á  

 Vážený pán primátor, najprv oslovím vás, ako od 

najvyššieho predstavite ľa mesta sme od vás o čakávali 

komunikáciu a spoluprácu pri záchrane Krá ľovej hory. 

Dostali sme sa zase k tomu. 

 

 Vy ste nám túto pomoc nieko ľkokrát pris ľúbili a práve 

vy ste ponúkli zámenu pozemkov ako jediné schodné 

riešenie, namiesto nami žiadanej zmeny územného plá nu,  

ktorá by finan čne neza ťažila mesto. Už vtedy sme vás 

prosili, aby toto riešenie, ak ho schváli zastupite ľstvo, 

nepoškodilo ostatné mestské časti, a na tom trváme aj 

teraz.  

 

 Verili sme, že vzájomnou komunikáciou sa nám podar í 

nájs ť naozaj dobré riešenie.  

 Bohužia ľ, po schválení zmien a doplnkov 02 v decembri 

sa váš postoj oto čil o 180 stup ňov.  

 Odvtedy sa márne snažíme s vami skontaktova ť.  

 Márne žiadame o stretnutie, o verejnú diskusiu k 

navrhovanej zámene, márne žiadame o informácie.  
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 Od januára nám neodpovedáte. Zatvorili ste pred na mi 

dvere? Vraj informácie budú verejne dostupné.  

 

 Ako sme sa k ním mali dosta ť, ke ď ste dokonca 

obmedzili prístup na stránku mesta, alebo materiály  na 

stránku dávate o 5 minút dvanás ť. Všetky informácie, ktoré 

máme doteraz, nie sú od vás; ako peti čný výbor myslím. A 

sú neúplné a často aj nepresné. Máme ich od poslancov a 

starostov, s ktorými sa dá komunikova ť a netvária sa, že 

ich my voli či otravujeme.  

 

 Najnovšie informácie máme paradoxne od investora, 

ktorý nám aspo ň vysvetlil ako vyzerá práve navrhované 

riešenie a navrhol doplni ť, že súhlasí so zmenou územného 

plánu. Stále je to však zatia ľ na míle vzdialené od 

sľubovanej skuto čne zámeny.  

 

 Ale, pán primátor, vy ste našim voleným zástupcom,  

nie investor. 

 

 V poslednom čase sme z viacerých strán tla čení, aby 

sme sa vyjadrili k zámene, k prenájme pozemkov. Ako  sa 

máme vyjadri ť k nie čomu, ke ď nemáme ani základné 

informácie? 

 

 Poslanci a média nám často vkladajú do úst čo je, 

prípadne nie je pre nás riešením. Ohá ňajú sa našim menom, 

pritom celé toto sa upieklo bez nás. Ani v pracovne j 

skupine zostavenej na riešenie Krá ľovej hory nemáme člena 

peti čného výboru. 
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 Vážení poslanci, sama teraz neviem ako by som tera z 

hlasovala na vašom mieste, pretože vaše návrhy stál e 

nedostato čne odpovedajú na dve dôležité otázky.  

 Ur čite sa zmení územný plán na Krá ľovej hore v 

prospech zelene?   

 A čo bude o 30 rokov? 

 

 Žia ľ, nenavrhli ste optimálne riešenie, ako to už tu 

bolo povedané.  

 

 Mrzí ma, že tento návrh nebol dostato čne 

odkomunikovaný.  

 Peti čný výbor a verejnos ť nebola dostato čne 

ubezpe čovaná, že je v skuto čnom úmysle zmeni ť územný plán 

a vaša ignorácia spochyb ňuje dobré úmysly riešenia 

problému. 

 

 

 Vážení poslanci, verím, že starostlivo zvážite svo je 

rozhodnutie.  

 Vy máte plnú zodpovednos ť. 

 Takisto ako vaši predchodcovia schválili v roku 20 00 

zmenu územného plánu zo zelenej na červenú, dokonca v 

chránenej krajinnej oblasti, teraz je vo vašich ruk ách 

urobi ť zmenu opa čnú.  

 

 21 000 ob čanov žiada zachova ť prírodu na Krá ľovej 

hore (gong) pre ďalšie generácie oby čajnou legitímnou 

zmenou územného plánu, nech už Krá ľovu horu vlastní 

ktoko ľvek.  
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 Verím, že sa nám spolo čne podarí naplni ť tento cie ľ. 

A ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

  Ďakujem za vaše vystúpenie pani Polachová. 

 

 Ako tretí ob čan sa prihlásil pán Katrina, ktorý chce 

hovori ť k téme: Elektri čka v Petržalke.  

 Nech sa pá či, pán Katrina máte slovo.  

 Je tu pán Katrina? 

 Ahá, nech sa pá či, po ďte, tu je mikrofón, máte 

priestor pre vaše vystúpenie. Nech sa vám pá či. 

 

 

OBČAN: Pán  K a t r i n a  

 Ďakujem. Vážené mestské zastupite ľstvo, vážení 

prítomní, ďakujem, že mi bolo umožnené prednies ť pár slov 

ako starému obyvate ľovi Starého Mesta, a síce k doprave v 

Petržalke a vôbec ku spojeniu so Starým Mestom. A s íce, 

podľa mne dostupných informácii prakticky skoro všade 

premávajú elektri čky s normálnym rozchodom; na Slovensku 

napríklad aj v Košiciach, ktoré pevnejšie sedia na 

koľajovom zvršku, môžu sa pohybova ť rýchlejšie, sú 

priestornejšie karosériou, pojmú viacej cestujúcich . 

Existuje ve ľký výber typov, troj článkové aj pä ťčlánkové.  

 

 Jedná sa o bežnú sériovú výrobu, ktorá môže by ť 

lacnejšia ako úzkoko ľajná. Len v Bratislave máme staršie 
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prevedenie, s úzkym rozchodom, t.j. 1000 mm, čím 

nedosahujeme parametre elektri čiek s normálnym rozchodom a 

o tento typ všeobecne je menší záujem a preto je mo žno 

smiešne povedané, kvôli malosériovej výrobe ešte dr ahší 

ako širokorozchodná.  

 

 Preto navrhujem pre Petržalku variant elektri čky s 

normálnym rozchodom, t.j. ako majú železni čné vagóny. O 

uvedených výhodách možno názorne sa presved či ť na návšteve 

v Brne. Dopravný podnik mesta Brna organizuje Dní 

otvorených dverí, t. j. exkurzie s odborným výklado m. 

Termín možno zisti ť na www.dpmb.cz alebo objedna ť na e-

mailovej adrese www@dpmb. 

 

 Túto dopravnú elektri čkovú sie ť navrhujem realizova ť      

výlu čne na území Petržalky. Spojenie so Šafárikovým 

námestím zabezpe čoval by autobus, ľahšie zvládne výškové 

rozdiely medzi brehom Dunaja a dopravnou plošinou 

zrekonštruovaného Starého mosta, ktorá by by ť pod ľa návrhu 

Európskej únie zvýšená dokonca až o dva metre kvôli  

výkonnejšej lodnej doprave.  

 Elektri čka na Petržalskej strane by cez most 

nepremávala, tým by ďalší most bol prístupný pre osobnú 

dopravu, ako pôvodne.  

  

 Na petržalskej strane vybudova ť prestupné nástupištia 

z autobusu na elektri čkové trate, na elektri čkové trate, 

na elektri čkové linky rôznych smerov, lebo tam je dos ť 

voľného nezastaveného priestoru, a tým by ostalo 

Šafárikovo námestie ušetrené od devastujúcich (gong ) 

stavebných úprav, ktoré žiada len revitalizova ť park na 
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oddychovú zónu, prípadne obnovi ť na pôvodnom mieste dávno 

obľúbenú hospodu Kaza čok. Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vaše vystúpenie.   

 Pán poslanec Gašpierik, budeme musie ť domyslie ť, že 

ako budeme reagova ť na vystúpenie ob čanov, pretože síce 

sme im dali možnos ť vystúpi ť, ale teraz sa cítim ako bez 

ruky a bez nohy.  

 

 Rád by som nie čo povedal pani Polachavej, pretože ma 

tu obvinila ako nekomunikujem, ale neviem ako to má m 

urobi ť, lebo toto nemá by ť rozprava poslancov, tu majú 

hovori ť ob čania. Čiže ten váš návrh má svoje medzery, ale 

som rád, že sme ho zaviedli. 

 

 Boli to všetci prihlásení, ktorí boli prihlásení d o 

diskusie - vystúpenia ob čanov. 

 

 Uzatváram teda túto možnos ť, pretože sa nikto ďalší 

neprihlásil. 

 

 Ak súhlasíte, skúsme dokon či ť rozpravu ku Krá ľovej 

hore.  

 Máme prihlásených dvoch poslancov, pani námestní čku 

Kimerlingovú, pána poslanca Len ča, piatich zástupcov 

verejnosti, ktorí by vystúpili.  

 A potom predpokladám, že bude prestávka, pretože j u 

žiadali poslanecké kluby; v tomto prípade dva.  
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 Takže urobíme prestávku jednak hygienickú ale jedn ak 

takú, aby ste sa stihli po čas nej poradi ť, akým spôsobom 

pristúpi ť k závere čnému hlasovaniu.  

 Takže máme tu ešte 4 prihlásených poslancov. 

 Ako prvá bude hovori ť pani prvá námestní čka primátora 

Kimerlingová; nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Vážené kolegyne, kolegovia, no, ja som si teda so 

záujmom vypo čula všetky reakcie. Viete, že som navrhovala 

stiahnu ť tento bod z rokovania programu, pretože to 

riešenie, ktoré tu je navrhnuté, jednak nerieši sit uáciu a 

potom je ve ľmi nevýhodné pre mesto.  

 To si dovolím tvrdi ť. 

 

 A myslím si, že v sú časnej situácii, ke ď naozaj mesto 

je, všade deklarujeme v zúfalej finan čnej situácii, naše 

organizácie nedostávajú na rozvoj ani Eur, a na pre vádzku 

takisto im sekáme, nemáme na opravu komunikácií, ne máme na 

čistenie mesta, nemáme; no, takmer na ni č.  

 

 A my odrazu nájdeme pozemky; no, nenašli sme ich m y, 

povedzme si rovno, prišiel investor že toto chce. A le 

nájdu sa tu pozemky za 18 miliónov Eur; to je 

nepredstavite ľná suma.  Nájdu sa a my ich teraz zameníme, 

alebo ich predáme, alebo ich prenajmeme, ale skratk a 

vytvárame tu akési ekvilibristické operácie a trans akcie 

na to, aby sme vyhoveli jednej skupine ľudí. 
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 Viete, darmo my budeme nie čo ponúka ť do verejnej 

obchodnej sú ťaže, investori nechcú verejné obchodné 

súťaže, oni sa ich nechcú zú čast ňova ť. Preto sme takí 

neúspešní v tých sú ťažiach ktoré vypisujeme, lebo oni sa 

nechcú zú častni ť transparentnej verejnej obchodnej sú ťaže. 

Totiž oni sú zvyknutí z minulosti, že vždy sa to da lo 

nejako vykšeftova ť.  

 

 Vždy bolo možné akosi zlomi ť to zastupite ľstvo, ako 

si to vyrokova ť s kýmsi a potom, potom prešiel územný 

plán, zmeny a doplnky 02, ako sa krásne vyrokovali,  však? 

A teda, oni sú zvyknutí chodi ť v týchto ko ľajach. A my 

poslanci, vyzerá to tak, vä čšinou sme na to pristúpili. 

Alebo, ja neviem, cez koho to vybavujú. Len to láma nie 

poslancov v zastupite ľstve je o čividné. O čividné. 

 

 A to ma presvied ča o tom, že takto to asi beží preto, 

že všetky verejné obchodné sú ťaže sú neúspešné.  

 

 Ale vidíte, prišla skupina, ktorá má zálusk na 

pozemky, ale nechce ich získa ť verejnou obchodnou sú ťažou. 

Darmo sme si my prijali protikorup čné minimum, kde sme sa 

zaviazali, že pod ľa možnosti všetko pôjde do sú ťaže. A 

odrazu čo riešime?  

 Len samé prípady hodné osobitného zrete ľa.  

 Ve ď si pozrite ko ľko z toho čo sme doteraz 

prerokovali boli verejné obchodné sú ťaže. Všetko, všetko 

chce ís ť cez prípady hodné osobitného zrete ľa.  

 Ešte aj tí, ktorí sa s nami súdia a majú vo či nám 

podlžnosti, ešte aj tí idú ako prípad hodný osobitn ého 
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zrete ľa. Ešte aj tí, ktorí nás vydierajú cez územný plán a 

idú stava ť tam, kde ob čania skuto čne chcú ma ť lúku na 

rekreáciu.  

 Toto všetko investori sú schopní zlomi ť cez 

zastupite ľstvo. 

 

 Ja sa pýtam, cez koho?  

 Cez akých kamarátov sú toto schopní cez nás presad i ť?  

 Ve ď sa už, prosím vás, spamätajme.  

 Takto nebudeme ani transparentní, takto nebudeme a ni 

protikorup ční.  

 

 Jednoducho, takto sa veci rieši ť nemajú. Toto sú 

opi čie a gorilie spôsoby. Prosím vás, presta ňme s tým.  

 

 Ja vás všetkých prosím; ja viem, že každý z nás má  v 

Bratislave akéhosi kamaráta. Každý z nás pozná neja kého 

investora, nejakého podnikate ľa, ktorý chce čosi cez mesto 

vybavi ť. Doteraz to tak fungovalo; prosím vás, už takíto 

nebuďme. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktické poznámky na toto vystúpenie chcú prednies ť 

traja poslanci. 

 Pán poslanec Pilinský. 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 Ďakujem.  
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 Ja by som len možno chcel trošku pripomenú ť, že asi 

sa aj nejakým spôsobom trošku zmenila legislatíva. A k tým 

developerom; tí sa to museli niekde nau či ť. Takže asi 

treba sa pozrie ť na to, akým spôsobom sa viedlo mesto v 

minulosti, ke ď teda tí, ako teda tvrdíte developeri 

takýmto spôsobom to riešia. Museli sa to proste nie kde 

nauči ť. (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, ja chcem poprosi ť pani námestní čku Kimerlingovú, 

ak disponuje nejakými informáciami, ktorými ja 

nedisponujem, aby ma o nich informovala verejne.  

 

 

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. Ja by som poprosil pani námestní čku 

nech príde na Dlhé Diely a povie tento prejav a ver ím 

tomu, že nikto jej tlieska ť nebude. Nikto. A bude ju to 

mrzie ť ke ď tam pôjde. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy  

 Poslanci zatlieskali, aj zvonku, ja som to 

registroval. Myslím, že ste to registrovali všetci.   

 Ako ďalší v našej diskusii vystupuje pán poslanec 

Lenč. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ako som avizoval v mojej faktickej  

poznámke, tak chcem predloži ť doplnenie návrhu uznesenia. 

Ale z tejto pozície predsedu návrhovej komisie musí m 

konštatova ť, že návrh, ktorý chcem prednies ť, už v istým 

obmenách predniesli dvaja poslanci. Možno by bolo ú plne 

užito čné, keby sme sa vedeli dohodnú ť na nejakom 

spolo čnom.  

 

 Ja chcem tak generálne poveda ť, že z tejto diskusie 

mi to celé tak vychádza na stiahnutie tohto materiá lu a 

ešte dorokovanie.  

 Kolega Šov čík tu spomenul, že ide tu o to, čo to bude 

koho stá ť a koho to bude ako bolie ť. Ja to priznávam bez 

mučenia že toto, čo chcem teraz navrhnú ť je v záujme, 

alebo sleduje to čo pôvodne požadoval peti čný výbor a 

všetci, ktorí petíciu podpísali. Ale nerieši to tú 

záležitos ť, koho to ako bude bolie ť. 

 

 Ja navrhujem priamo do uznesenia, do bodu kde sa 

stanovujú podmienky zmluvy, aby tam bolo uvedené, a by tam 

bola doplnená podmienka číslo 4, ktorá by znela: 
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 Spolo čnos ť Krá ľova hora so sídlom v Bratislave sa 

zmluvne písomne zaviaže súhlasi ť so zmenou Územného plánu 

hlavného mesta SR Bratislavy na parcelách, ktoré si  od 

spolo čnosti prenajíma hlavné mesto SR Bratislava z funkci e 

občianska vybavenos ť celomestského a nadmestského významu 

kód D 201 na funkciu rekreácia v prírodnom prostred í na 

funkciu kód 1003. 

 

 A ďalšiu podmienku, ktorá by bola pod číslom 5: 

 Vedenie hlavného mesta SR Bratislavy zaradí podnet  na 

zmenu územného plánu v zmysle podmienky 4; ktorú so m pred 

chví ľkou pre čítal, do najbližšej aktualizácie územného 

plánu.  

 Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec He čko.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ono sa to trošku kríži s tým 

návrhom čo ja som podával, takže samozrejme, pán Len č 

ideme sa dohodnú ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Borgu ľa, faktická. 
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Ing. Martin  B o r g u ľ a, poslanec MsZ: 

 Ja sa takisto pripájam. Ono je to isté, čo ja som 

žiadal iným spôsobom, tak sa pripájam aj k pánovi H ečkovi, 

aj k pánovi Len čovi a budem rád, ke ď predložíme spolo čný 

návrh. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Páni, potom vás požiadam, ke ď bude vyhlásená 

prestávka, nechám otvorenú diskusiu, aby ste sa moh li 

dohodnú ť a prípadne prednies ť jeden spolo čný návrh, ak 

bude taká vô ľa medzi vami. Zdá sa, že ste ochotní h ľadať 

spolo čné riešenie, aby tu neboli tri návrhy v tej istej 

veci.  

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som sa chcel 

poslancom Len čovi, Borgu ľovi po ďakova ť, že sa takýmto 

spôsobom dohodli, pretože pod ľa môjho názoru jedine ke ď 

hlavné mesto bude ma ť k dispozícii tieto pozemky na 

Krá ľovej hore, pokia ľ tam bude zmenený územný plán, to je 

jediná možnos ť, akým spôsobom bude jasné, že sa tam nebude 

stava ť a budú tieto pozemky zachované v prospech 

verejnosti.  

 A bude splnené to, čo si želajú aj zástupcovia 

verejnosti, ktorí podpísali petíciu a ktorých aj sp olu s 

ďalšími kolegami podporujem. 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 námestní čka Nagyová Džerengová, nech sa pá či.  

 

 

Ing. Petra  Nagyová Džerengová, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som 

chcela iba krátko na tú poznámku teda ako to fungov alo v 

minulosti. Musím sa prizna ť že neviem, ke ďže som tu 

nebola. Mnohí z vás tu boli a možno viete, ako to z a 

bývalého vedenia išlo.  

 

 Ja si myslím, že Krá ľova hora je na stole už ve ľmi 

dlho a diskutuje sa o nej otvorene a medzi poslanca mi a v 

rámci aj peti čiarmi, aj s investorom, takže mi to trošku 

neprišlo také vhodné.  

 

 Čo sa týka toho samotného problému, na stole máme dv a 

prístupy riešenia.  

 Jeden z nich je, diskutujeme o tom, či sta čí tá 

zámena pozemkov, alebo zmena funk čného využitia. Takisto 

na komisii územného plánu sme rozoberali tieto dva 

prístupy. 

 

 Na poznámku, že zmena funk čného využitia nerieši 

vlastnícky problém, to znamená že hocikedy v minulo sti tak 

ako my zmeníme v budúcnosti, môžu iní poslanci zmen i ť ten 

kód, pretože investor ak vlastní ten pozemok, bude ho 

ur čite chcie ť zhodnoti ť. Zaznelo zo strany niektorých 
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názor; tak to vyvlastníme, ve ď je to vo verejnom záujme.   

Musím sa prizna ť, že mi to pripomína taký Ví ťazný február.  

 

 V Ústave je zaru čené vlastnícke právo. Či sa nám to 

páči, či nie, ten pozemok niekto vlastní nieko ľko rokov. 

Ani nám, nikomu, ani mne by sa nepá čilo, ak by moja 

vlastná záhrada alebo nejaký pozemok chodili sa tam  ľudia 

rekreova ť a potom mi povedali: V tvojej záhrade je tak 

super, ja si ju chcem necha ť, zmením si ten funk čný kód, 

ty si, mne to nevadí že to je tvoje. To je, myslím si, že 

jedna poznámka.  

 

 A podporujem to, aby došlo ku kone čnej zmene 

vlastníckeho práva práve kvôli tomu, aby tento poze mok 

zostal zadefinovaný ako intektná zelená plocha na v ečné 

veky, pretože tak ako bol spomenutý Horský park, mo žno v 

tej chvíli to nevidíme ako nejako do budúcnosti. Al e 

pravda je tá, že Dlhé Diely sú zastavané, majú najv yššia 

zastavanos ť na hlavu a najnižšiu; percentuálne na hlavu 

pripadá po čet športovísk práve tam najnižší. 

 

 Čo sa týka tej výmeny, myslím si, že sa pracuje na 

nej normálne a prinášajú sa na stôl rôzne riešenia.  Snaží 

sa nájs ť tá dohoda.  

 

 Ale tá poznámka, že teda aj v Petržalke by sa dalo  

nájs ť 30 tisíc podpisov, verím že áno.  

 Ale Petržalka je najvä čšia mestská časť, dnes sme 

riešili Nosný dopravný systém, riešime elektri čku, riešime 

Starý most, to sú všetko veci. V intenciách tohto p rístupu 

by aj iné mestské časti mohli poveda ť že: A čo mňa zaujíma 
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ako sa obyvatelia Petržalky majú dosta ť do práce, do 

centra. My máme Most Lafranconi. Mne sa tento príst up 

nepáči.  

 

 Tak ako v Európskej únii funguje princíp solidarit y, 

mal by fungova ť aj tu. 

 

 A zaznelo tu, aj názor, aj pán He čko, aj viacerí 

vyjadrili že vä čšie a menšie zlo. Je to možno tak, že 

naozaj robíme tie rozhodnutia tak, že nie je to bie le ani 

čierne, ale musíme si uvedomi ť, že menšie zlo a vä čšie zlo 

je zárove ň vždy vä čšie a menšie dobro. Takže to menšie zlo 

bude v tomto prípade ur čite vä čšie dobro. Vä čšie dobro, 

aby sme zachovali do budúcna ten zelený poklad, kto rý tam 

je.  

 

 A mesto na margo ekonomických záujmov je preto 

samosprávou, lebo nie je to spolo čnos ť s ru čením 

obmedzeným. Mesto sa nemusí pozera ť na svoje konanie, ani 

nesmie z h ľadiska toho aby všetko h ľadelo cez poh ľad 

zisku.  

 Mesto nemá vytvára ť zisk. Mesto má, okrem iného, aj 

hľadie ť záujmy svojich ob čanov. 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 pani námestní čka 

Kimerlingová.   
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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: 

 Nemusíme vytvára ť zisk, chcem poveda ť svojej 

kolegyni, ale sme povinní hospodárne naklada ť s majetkom 

mesta. Hospodárne naklada ť s majetkom mesta. A v tomto 

prípade ideme ošklba ť Petržalku, pretože pozemky mala na 

to, aby sa o ne starala, kosila ich, čistila. Ale teraz ak 

by sme ich, ak by sme ich predali, zámena hovorím o bchádza 

ten zákon, ale teda ak by sme ich predali, tak by s me 

ošklbali Petržalku o 40 %. To je jedna vec. 

 

 Takže robíme všetko pre to, aby sme jedenej finan čnej 

skupine vyhoveli a ona vie ako má postavi ť svoje 

argumenty, aby poslancov presved čila.  

 Ja viem, že pán poslanec Šov čík povie: Prí ď a ukáž mi 

toho, ktorý bol rokova ť a ktorý za to nie čo dostane, alebo 

koho presved čili. 

 

 No, ve ď, keby sme to aj v minulosti boli vedeli 

dokáza ť, tak už by to bolo dávno verejným tajomstvom, 

(gong) ale takéto veci sa nedajú dokáza ť. Na to si dávajú 

veľmi dobrý pozor. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka, faktická.   

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 
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 Ja by som tiež, akože súhlasím s vami, že existuje  

nedotknute ľnos ť súkromného vlastníctva, ale existuje nie čo 

ako verejný záujem. A rád by som vám pripomenul, že  ke ď 

nejaký investor využije medzery v zákone, využije m ožnosti 

zákona, a urobí nie čo s čím nesúhlasíme, čo nie je 

morálne, čo nie je správne, tak pokr číme plecami a 

zhodnotíme: No, robil to, čo máme robi ť? Využil medzeru, 

využil našu chybu. 

 

 Ke ď my by sme sa snažili nejakým spôsobom využi ť 

zákon alebo využi ť zákonné možnosti, aby sme urobili nie čo 

obdobné, už je to nemorálne, už je to nesprávne. Ke ď 

chceme urobi ť zámenu kvôli tomu, aby sme ušetrili na dani 

z príjmu, je to v poriadku. Pritom je to evidentné 

obchádzanie zákona.  

 

 Ke ď ale ideme robi ť zmenu územného plánu, tak už je 

to dotknutie súkromného investora, je to problém.  

 Ke ď urobíme zmenu a súkromnému investorovi zhodnotíme 

majetok, to je v pohode, to nie je problém.  

 A ke ď mu ho chceme naspä ť trochu znehodnoti ť, z 

nejakého dôvodu (gong), už je to obrovský zásah do jeho 

súkromného vlastníctva. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Nepochybne mesto nie je  

bezpodmiene čne na to, aby tvorilo zisk. Ale služby, ktoré 

poskytuje svojim ob čanom stoja od tej doby, čo to 

Feni čania vynašli, peniaze. A tobôž je na mieste hovori ť o 

peniazoch v ich svetle nepochybnej úcty k vlastníct vu, v 

situácii že protihrá čom je inštitúcia, ktorá úplne a 

priorne a z podstaty veci tvorí zisk. To znamená, j e 

trochu problém v džungli vz ťahov vychádza ť z čistého 

idealizmu. 

 

 A ja, samozrejme, ctím vlastnícke právo a viem, ak o 

sme ho zhodnotili našimi predchádzajúcimi rozhodnut iami. 

Nepochybne je pravdou, že na po čiatku celej tejto kauzy 

stalo zlé rozhodnutie ob čanmi zvolenej reprezentácie. To 

som tu už raz povedal. 

 

 Ob čania si niekoho zvolili, ktorý to doviedol k tomu, 

že sa robili exekúcie. To znamená, že na za čiatku (gong) 

bola zodpovednos ť ob čanov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kubovi č na riadne vystúpenie. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Takže milí kolegovia, vcelku ste mi každý nie čo 

prihral, takže mám tu aj pripravené nie čo svoje.  

 Ale na pána Osuského hne ď môžem poveda ť, že ur čite 

stotož ňujem sa s ním, len ja sa stále pýtam, takisto aj 

pána Hr čku, pýtam sa vás, ako v čom skratka je to 

vlastnícke právo, v čom ho obhajujete, a zase v čom ho tak 

nejako trošku zatracujete, lebo tak či tak sme sa zhodli 

na tom? 

  

 A to si myslím, že sa môžeme kone čne zhodnú ť, ten kto 

trošku rozumie územnému plánu, že za prvé, zmena úz emného 

plánu bez vlastníka sa dá spravi ť pri takejto renomovanej 

firme, alebo teda firme ako je konkrétna firma o kt orej 

hovoríme, tak je nespochybnite ľné, a ja sa tu nebudem 

stavova ť s nikým, lebo to je otázka budúcnosti, že by 

tieto veci riešil či prokuratúrou alebo súdom. 

 

 Takisto, ak by sa nám to podarilo, tá zmena územné ho 

plánu, tak stále zabúdame na to; a ve ď to tu odznelo, 

neviem pre čo si mnohé veci stále musíme pripomína ť, keby 

si oplotil ten pozemok, tak z neho ob čania nemajú ni č. To 

znamená, kam sme sa zase dostali?  

 

 Takže niektorí, s prepá čením, nehnevajte sa za výraz, 

tu to číte také veci, ktoré dávno sme si vysvetlili, a my 

sa nimi zaoberáme už neviem ko ľkatý mesiac.  

 

 

 Ale idem teraz k tomu čo som ja chcel, skrátka čo som 

mal pripravené. 
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 V prvom rade si myslím, že dneska treba hovori ť o 

troch bodoch, o sú časnej situácii, ktorú ja vidím asi 

hovorím v tých troch dajakých bodíkoch. 

 

 Prvý bod je dlhodobé neriešenie problému nútenej 

správy Devína. Páni a dámy, skratka neviem či si to vy 

uvedomujete, to je otázka samozrejme štátnej správy , to je 

otázka samosprávy mesta, to je otázka samosprávy me stskej 

časti. Tam 10 rokov je nútená správa. My sme sa tým nikdy, 

teda nehovorím teraz len mestské zastupite ľstvo, ale táto 

spolo čnos ť sa tým nikdy tak vážne nezaoberala, že by 

prišla k nejakému riešeniu. 

 

 Ja netuším, a ur čite aj keby tu bola pani starostka 

sa jej opýtam, aké ďalšie nástrahy môžu ešte v súvislosti 

s nútenou správou v Devíne vyvsta ť? Ako ur čite mi nebude 

vedie ť odpoveda ť.  

 A v k ľude sa môžeme teši ť na nejaké prekvapenia 

takéhoto druhu. To je prvá vec. 

 

 Druhá vec je; v sú časnosti takisto je tu rozhodnutie, 

ktoré sme prijali v minulom roku o tom, že sme vyho veli 

petícii ob čanov, ktorí teda chceli, aby Krá ľova hora 

zostala na ten ú čel a rekreáciu, aký je dnes.  

  

 To znamená, že toto je merito veci, ktoré tu je. Či 

sme sa dohodli na tom, že to budeme rieši ť zámenou, či 

dlhodobým prenájmom, alebo nie čím iným, to nie je otázka 

ani toho, že my sme zodpovední pred ob čanmi, akým spôsobom 

to budeme rieši ť; myslím ob čanmi, ktorí dali túto petíciu.  
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 Tým, že sme vyhoveli petícii, sme im dali jasne 

najavo, že to tam chceme rieši ť. A pre nich zostane ten 

status, ktorý žiadali v petícií, zachovaný. 

 

 Tretia vec je otázka dnešného sedenia a dnešného 

hlasovania.  

 No, tak isteže rozhodnutie, ktoré dneska máme prij ať, 

tu už odznelo že medzi tým rozhodnutím, s ktorým by  sme 

boli stotožnení a s ktorým možno stotožnení nebudem e, to 

znamená dajme tomu ak čierno-bielo pojmeme dobrým a zlým, 

je tak tenká hranica, že niektorí sa možno už rozho dli, 

niektorí sa zase budú ešte rozhodova ť v priebehu ďalších 

10, 15 minút, niektorí ešte po čas hlasovania.  

 

 Z toho je vidie ť, že toto je vážny problém, ktorý 

ale, musíme si toto uvedomi ť, ktorý ale v prvom rade 

musíme zobra ť na seba. A to rozhodnutie prináša ur čite aj 

tie bolestné stránky. 

 

 My sme tu s viacerými poslancami o tomto bode po čas 

tých mesiacov od novembra viacej krát diskutovali. Ale 

neprišli sme k tomu, že zrušme rozhodnutie z novemb ra. To 

znamená, ke ďže nechceme zruši ť a nemáme vô ľu zruši ť 

rozhodnutie z novembra o vyhovení petície, potom mu síme 

kona ť.  

 

 A ke ďže je tu tento návrh, ja ho dneska vidím ako 

návrh, ktorý nehovorím, že je super, nehovorím, že je 

dobrý, ale ako návrh, ktorý rieši túto situáciu. Ďakujem 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Slovo má; pardon, faktická poznámka pán poslanec 

Hrčka. 

 

 

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

 Ja by som len na krátko odpovedal, že z 

podnikate ľského h ľadiska vám viem ve ľmi presne vysvetli ť, 

pre čo si to investor neohradil. Za a) náklady, za b) by  

musela by ť strážna služba a za c) nemalo by to takú 

hodnotu pre ľudí, keby tam nechodili, keby to bolo 

ohradené, a malo by to pre neho inú bonitu, keby tí  ľudia 

si zvykli, že sa tam nedá chodi ť. To je napríklad, ako ke ď 

sa na to pozriete z podnikate ľského h ľadiska.  

 

 A nedotknute ľnos ť je to, že vám ho nikto nezoberie. 

Nie, že vám to niekto zhodnocuje a vy ni č nerobíte. A on 

len s dobrým vedomím alebo z nevedomosti vám zrazu z 

pozemku, ktorý má hodnotu 3, 5, 10 Eur/m2 urobí 150 , 200 - 

300 eurový.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka Kimerlingová, faktická. 

 

 

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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 Áno, to trafil pán kolega klin ček po hlavi čke, 

pretože tá nútená správa Devína, tam to všetko za čalo. 

 

 Ale tieto skupiny ľudí dostali Devín do tej nútenej 

správy tým, že v dražbe vydražené peniaze, ktoré ma li ís ť 

okamžite Devínu, aby z toho zaplatil svoje poh ľadávky, sa 

odrazu akési skupiny za čali o to súdi ť, peniaze išli do 

depozitu, a celé roky tam narastali penále pre Deví n. A 

takto sa dostal Devín do nútenej správy.  

  

 Takto získala táto skupina pozemky na Krá ľovej hore 

za 6 miliónov Eur; za 6 miliónov Eur. A teraz im id eme 

vyhovie ť zámenou za 18 miliónov Eur. A jeden z tých ľudí 

viete čo povedal? No, ve ď ja robím 20 hodín denne, ja si 

zaslúžim zarobi ť. Takto sa nau čte zarába ť. (gong) Preto 

hovorím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

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

 Chcem reagova ť. Samozrejme, ďakujem, pani 

námestní čka, presne takto je. A jednoducho, ale je to náš 

problém.  

 Bohužia ľ, je to náš problém, my nemôžeme da ť od toho 

ruky pre č, že skratka toto sa nás netýka a máme do činenia 

s takými alebo onakými.  
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 A tam tých skupín finan čných alebo tých investorov, 

pokia ľ viem, ešte viacero. Preto hovorím, čo ešte možno 

vypláva na povrch.  

 

 Na pána Hr čku: Samozrejme, pán Hr čka, viete vy, 

neviem či vy viete o akej spolo čnosti rozprávame. Pre 

nich, aby zaplatili skratka nejaké oplotenie, len a by 

zamedzili tomu, aby tam ľudia chodili, si myslím, že je 

minimálny problém.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Diskutuje pán poslanec Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Najskôr zadefinujem svoju 

polohu: Som poslancom voleným v mestskej časti Devín. 

Nehlasoval som za zmeny 02, hlasoval som za vyrieše nie 

problému petície a všetkých týchto troch svojich 

rozhodnutí chcem dosta ť aj na dnešnom rozhodovaní sa. 

 

 Čiže bez nejakej obavy o moju či lojálnos ť k mestskej 

časti vo či mestu prehlasujem, že toto predložené uznesenie 

nemôžem svojim hlasom prija ť za svoje vlastné a budem 

hlasova ť proti.  

 

 Pár ozrejmení vo či mestskej časti a vo či nútenej 

správe. 
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 Pani námestní čka povedala, že problém za čal dražbou. 

 Áno, dražba prebehla v roku 2002. Vý ťažok z dražby 

mal hodnotu 217 miliónov korún. Tieto koruny, ktoré  mali 

po rozhodnutí súdu teda slúži ť na vysporiadanie záväzkov, 

súdnymi obštrukciami rok čo rok prinášali pre najvä čšieho 

verite ľa, predmetnú firmu, o ktorej jednáme aj teraz, 56 

miliónov na úrokoch a penáloch.  

 

 Čiže za 4 roky, pokia ľ penále narástli na hodnotu, 

len samotné penále vo či tejto jednej spolo čnosti na 

ďalších viac ako 200 miliónov, sa naraz sporiace str any 

dohodli o mimosúdnom vysporiadaní a najvä čší verite ľ 

zobral celý vý ťažok z dražby. 

 

 Tá suma 217 nezah ŕňa len Krá ľovu horu, ale ďalších 35 

hektárov v katastri Devína, čiže celú, v podstate celé 

územie Devína čo sa týka vo ľného disponovania zástavby.  

 

 Čiže to je realita, v ktorej Devín, mestská časť žila 

od roku 2003.  

 

 Malá pochvala na mestské zastupite ľstvá, ktoré si 

uvedomili to čo sa stalo a my sme mohli vyjs ť vlastníkovi 

pozemkov v ústrety v jeho záujmoch. Neurobili sme t o. Tam 

bol prís ľub o vysporiadaní, a teda možnom aj riešení 

nútenej správy, pokia ľ by tento najvä čší verite ľ ustúpil 

od toho, že tú svoju poh ľadávku si bude stále nárokova ť. 

Momentálny stav je taký, že mestská časť je v súdnom spore 

s J&T o spornom vyhodnotení teda sumy penálov a úro kov, 

ktoré nabehli za ten čas.  
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 Takže pokia ľ toto zhrniem, mestskej časti sa podarilo 

10 rokov odoláva ť. Zdá sa že na 11. rok sa to investorovi 

podarí cez magistrát. Čiže to je jedna vec. 

 

 Čiže k tomu svojmu kladnému zámeru, ktorý mal s týmt o 

pozemkom, síce nie realizovanom na tých istých m2 a le 

možno ešte na bonitnejších, príde.  

 

 Takže v tomto smere chcem ešte spomenú ť len jedno, 

pre čo sa sú časne nebudem cíti ť, pre čo som niekedy hlasoval 

v rozpore s tým, ako budem hlasova ť teraz.  

 

 Petícia mala svoje 3 body, za ktoré som hlasoval. 

 Zmena územného plánu; dnes tu nehlasujeme o zmene 

územného plánu.  

 

 Vyhlási ť stavebnú uzáveru; nehlasujeme.  

 

 Zachova ť prírodné prostredie na Krá ľovej hore; pardon 

za výraz, ale to je len obštrukcia k tomu, čo tu dnes my 

hlasujeme, lebo my hovoríme o nejakej, o nejakých 3 0 

rokoch zapoži čania si tohto dojmu, hej. "X" mojich 

predre čníkov tu hovorilo o tých problémoch, ktoré môžu 

nasta ť.  

 

 Čiže dnes kto zahlasuje za takto postavený spôsob 

riešenia petície ob čanov, 21 000 podpísaných obyvate ľov 

Bratislavy, tak pardon za moje silné slová, hlasuje  o 

nie čom inom ako za to, čo chceme peti ční aktivisti. Čiže 

to je jedna vec.  
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 A na záver už poviem naozaj len jedno, pán primáto r: 

 Pokia ľ chcete vnies ť poriadok aj medzi nás poslancov, 

a aj do svojho vlastného postavenia, stiahnite tent o bod. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Kubovi č.    

 

 

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

 Ja sa len chcem spýta ť pána kolegu, že či to je, či 

mi vie odpoveda ť, či to je odolávanie skratka investorovi, 

alebo od ďaľovanie riešenia problému?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Diskutuje pán poslanec Budaj. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Budem stru čný. V každom prípade chcem upozorni ť, že v 

materiáli, ktorý máme predložený, sa neriešia zmluv né 

vz ťahy po uplynutí 30 rokov. To sú, postavenie mesta a  

developera bude odlišné, pretože môže sa predpoklad ať dos ť 

oprávnene, že zámenu pozemkov chce za to, aby stavb y ktoré 
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plánoval uskuto čni ť na Krá ľovej hore, uskuto čnil na 

zamenených pozemkoch.  

  

 Potom my budeme ma ť, verím že aj v územnom pláne síce 

voľný pozemok na Krá ľovej hore, ale budeme ma ť zastavané 

pozemky investorovými budovami, ku ktorým zrejme dá me 

súhlas na zamenených pozemkoch. 

 

 Pokia ľ nemáme ošetrené ani neskoršie odkúpenie pod ľa 

zákona o odkupovaní pozemkov, kde bude ma ť investor 

prednostné právo a nemáme ani ošetrené budúce nájom né, 

ktoré by sme za to mohli získava ť, tak mi pripadá tá 

koncovka, hoci ide o 30 rokov, ktorí málokto z nás dožije, 

predsa len mi tá koncovka pripadá hmlistá.  

 

 Vedenie mesta ak by chcelo pokra čova ť dajme tomu po 

odstránení kritizovaných nedostatkov v nejakej podo be, kde 

by figuroval prenájom, malo by odpoveda ť aj na otázku, čo 

sa stane s pozemkami o 30 rokov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Osuskému.  

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Pani viceprimátorka sa v tejt o 

diskusii dotkla nie čoho, čo je nepochybne nielen otázkou 

tohto zastupite ľstva a jeho predchodcov, a otázkou 
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všetkých zastupite ľstiev tejto krajiny, ale čo je otázkou 

celej spolo čnosti. To, že sa tu vyvinuli isté zvyky a 

návyky, a istý spôsob fungovania.  

 

 Normálne je, že ak sa vyvinú zlé zvyky a návyky, t ak 

by sa mal vyvinú ť spolo čenský tlak, aby sa v nich 

nepokra čovalo. Slovensko má bohumilú 20-ro čnú tradíciu 

podpory pokra čovania v zlozvykoch a v zlonávykoch.  

 

 A ak ja som zakon čil svoju poslednú, ostatnú faktickú 

zatia ľ tým, že som hovoril o ob čianskej zodpovednosti, tak 

je jednoducho pravda, že momentálne sa snažíme preh odi ť 

kríž komusi inému na bedrá. Ale pravda je taká, že ten 

kríž aj tak niekto odnies ť musí.  

 

 My sme sa vo vo ľbách všeobecných, demokratických a 

nesfalšovaných v rokoch 92, 94 akosi rozhodli. Vzni kla 

dnes už spomínaná vrstva stato čných slovenských 

privatizérov, ktorí si sporovlivos ťou a nasadením 

nadobudli Východoslovenské železiarne, a podobné 

inštitúcie. 

 

 Samozrejme, normálne by bolo, že verejnos ť toto 

sankcionuje akýmsi iným rozhodnutím. Ukazuje sa, že  sa tak 

nestalo, a pri zmene osôb a obsadení hra pokra čovala, dá 

sa poveda ť, v štandardnom duchu. 

 

 Pritom každý, samozrejme, o čakáva, že budú všetci 

stato ční.  

 Ako som hovorieval na promóciách Právnickej fakult y, 

že budú stato ční sudcovia na súdoch a bude vymožite ľné 
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nielen právo, ktoré nie je ve ľmi vymožite ľné, ale bude 

dokonca ob čas vymožite ľná aj spravodlivos ť.  

 

 Ale zárove ň že by mali by ť dobrí a nepodkupní i 

sudcovia na futbalových štadiónoch, a to až po okre sné 

súťaže. Že bude poctivý futbalový zväz a jeho personál ne 

oddelenie, ude ľujúce hrá čske licencie, a podobné veci.     

 

 Ale napriek tomuto fungovalo akosi tak, že tie 

zlozvyky pokra čovali. A jednoducho sme si to vždy po 

zásluhe odskákali. Problém bol v tom, že niektorí o bčania 

majú oprávnene pocit, že oni to nechceli. Tak ako s om 

presved čený a vysoko oce ňujem vystúpenie pani predsta-

vite ľky peti čného výboru Polachovej, ktorá nechce riešenie 

za každú cenu. 

 

 Aj ja, ktorý som podpísal petíciu na záchranu 

Krá ľovej hory, som nechápal že je to bianco šek na 

akéko ľvek riešenie. A to čo dnes mám na stole je takmer 

akéko ľvek riešenie. To je nie čo, kde nemám pocit, že ak to 

nepodporím, že som zradil myšlienku nesenia kríža. Len 

prenesenie každého kríža na niekoho iného znamená, že 

niekto ten kríž nesie. Budú to možno nies ť Petržal čania a 

ich plaváre ň, alebo to bude nies ť ktoko ľvek iný, ale ten 

kríž sa nestratí.  

 

 A bolo by dobré, aby sme vždy pri rozhodnutiach, 

ktoré prijímame mysleli na to, že budú ma ť následky. A 

ozaj tu odcitujem klasika, t. j. seba ke ď poviem, že " čaro 

demokracie je v tom, že ob čan si musí svoju vo ľbu preži ť. 

Nikto to neprežije za ňho".  
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 A to by malo by ť varovaním pri zápase so zlozvykmi a 

zlými mravmi, ktoré majú i takéto vyústenia. A bolo  by 

dobré, aby si ľudia skúsili pamäta ť, aké rozhodnutia 

prijali, a k čomu viedli.  

 

 Lebo, samozrejme, ak budeme pokra čova ť v tradícii, že 

potom budeme rozklada ť tie kríže na iné chrbty, tak tí, 

ktorí stáli pri ich zrode, budú ma ť pocit, že sa to nejako 

vyriešilo. A ja má z tohto spôsobu zvykov a návykov  zlý 

pocit. A nemám pocit, že ak neprijmem rozhodnutie z a každú 

cenu, že som zradil svoj postoj na podporu dobrej v eci - 

Krá ľovej hory.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Už nieko ľko hodín pozorne po čúvam.  

 Na za čiatku pani starostka Feren čáková sa pýtala, pán 

primátor, aj na konci obeda padla otázka, sporný po zemok v 

Petržalke, ktorý eventuálne by mal by ť na výstavbu, na 

Nosný dopravný systém. Nedostali sme od vás odpove ď. 

Považujem to za ve ľmi dôležité.  

 

 A po druhé, trikrát som vás v čera žiadala, aby ste 

stiahli tento materiál, robím to opätovne.  
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 Poprosím vás, keby ste stiahli tento materiál a 

využili tento priestor na rokovanie s Petržal čanmi, aby to 

pre nich nebolo také bolestné. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte sa prihlásil pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Musím sa prizna ť, že ja už dva dni nespím 

presne kvôli tomu problému. Dos ť o tom uvažujem a ešte 

dnes ráno som sem išiel s tým, že nevedel som ako b udem 

hlasova ť. Dokonca ešte ani pri jedení rez ňov som nevedel, 

ako budem hlasova ť.  

 

 Po čúval som ve ľmi pozorne všetky argumenty, ktoré tu 

padli pre aj proti. A tragédia je v tom, že všetci mali 

pravdu. V podstate aspo ň pod ľa mňa mali viac-menej svoju 

pravdu.  

 

 Ale teraz už asi viem, ako by som to spravil. Ak s a 

to teda nedá odloži ť, hovorím, ak sa to nedá odloži ť a 

musíme hlasova ť teraz, tak ja nevidím problém, že či 

zarobí Korba čka ko ľko pe ňazí alebo nezarobí, alebo či má 

také Ferari alebo my máme Mercedes autobus. Ja vidí m to, a 

to som Petržal čan, ja ďakujem Pánu Bohu, že v Petržalke je 

hrádza a môžem si vybehnú ť do prírody. Za 5 minút som v 
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prírode ke ď chcem, čo zrejme by som nerád zobral túto 

možnosť ľuďom z Karlovky alebo proste z Dlhých Dielov. 

 

 To znamená, ja tu vidím že máme možnos ť mať k 

dispozícii lúky, hory, pasienky, ak to tak nazvem v zletne, 

alebo budeme ma ť k dispozícii pre ľudí v Petržalke, tak či 

tak stavebné pozemky. To znamená, či si na tom postaví 

nie čo Korba čka, alebo my, alebo hocikto, je úplne fuk, 

lebo stále tam bude nie čo stá ť. To znamená, že nebudeme 

tam ma ť žiadnu lúku ani proste kvety, alebo neviem, 

stromy. Čiže ja to vidím takto. 

 

 Čiže ja sa priklá ňam v tomto momente, ak sa to nedá 

odloži ť, tak ja osobne budem hlasova ť za to, aby sme to 

zamenili. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán hlavný kontrolór. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, zriedkakedy vystupujem v  rámci 

diskusie o majetku.  

 

 Tento krát mi prepá čte, že vás ešte budem záverom 

zaťažova ť. A pripájam sa k tým poslancom, ktorí poprosili 

pána primátora, aby stiahol tento materiál. 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

336  

  

 Prosím ho o to aj s tým vedomím, že zatia ľ čo ráno, 

keď sa schva ľovala zmena, teda prípadná zmena programu a 

vyradenie tohto bodu som bol presved čený, že tento 

materiál neprejde preto, lebo to matematika takýmto  

spôsobom diktovala. A svoj názor som zmenil, teraz práve 

som presved čený o tom, že ten materiál prejde. To znamená, 

že dostane potrebných 27 hlasov zo strany vás, posl ancov.  

 

 Napriek tomu prosím pána primátora, aby tento 

materiál stiahol a aby vytvoril priestor na to, aby  sa 

neposudzovala len otázka zámeny, alebo vzájomného 

prenajatia si pozemku, ale aby sme zvážili aj otázk u, že 

či by sme nemali postupova ť ú čelne. Ú čelne v zmysle toho, 

že sme pris ľúbili ob čanom Karlovej Vsi, že im vyjdeme v 

ústrety a že budeme chráni ť ich záujem z h ľadiska 

zachovania ich možností využíva ť prírodné prostredie. Ale 

skúsme to urobi ť v súlade so zákonmi, aké nám tieto zákony 

v rámci územného plánu dávajú možností.  

 

 Sú časne dodržme zákon aj vo či investorovi.  

 Som si úplne vedomí toho, že investor má plné práv o 

na to, aby využíval svoj majetok a aby presadzoval a 

obhajoval svoje využitie majetku z h ľadiska pozemku, ktorý 

v sú časnosti vlastní. A celkom ur čite ho nezískal, nech ho 

získal akýmko ľvek spôsobom na to, aby sme sa tam chodili 

so psíkmi prechádza ť. Ale aj to sa dá urobi ť zákonne.  

 

 A ten investor je silný hrá č a celkom ur čite má 

vynikajúcich právnikov. A som si vedomý toho, že pr i 

dodržiavaní zákona vo či nemu aj on uplatní vo či nám 
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dodržiavanie zákona. A môžeme prehra ť prípadný súdny spor, 

ktorý nás bude stá ť nejaké peniaze. 

 

 Ale na tie peniaze budeme ma ť odložené naše rodinné 

striebro, ktoré sa našlo v čase, ke ď teda prišla do úvahy 

otázka zámeny pozemkov, alebo prípadného prenajatia  do 

kríža, ktoré v skuto čnosti je naozaj len obídením sú časnej 

ekonomickej situácie. Však v tom bode 3, myslím to aj 

priznávame v rámci navrhovaného uznesenia. A tým pá dom 

nech dostane každý čo si zaslúži. Ob čania, bojujme o nich, 

sľúbili sme im to, pomôžme im. Investor zabojuje vo či nám 

a ke ď vyhrá dostane tiež svoje.  

 

 A my skúsme urobi ť nie čo pre to, aby sme 

transparentne, efektívne a ú čelne narábali s našim 

majetkom, aby rodinné striebro sme predali v rámci 

transparentnej verejnej obchodnej sú ťaže, napriek tomu že 

zdie ľam názor pani námestní čky Kimerlingovej o tom, že 

pre čo by sme mali teda ve ľké veci; teda hovorím za 

investorov, kupova ť, ke ď sa dajú h ľadať aj iné cesty, 

ktorými by sme mohli by ť úspešnejší ako bojova ť o tie, 

ktoré ke ď si pre čítate v dôvodovej správe, máte tam 

priložené, že ko ľkí iní záujemcovia sa dlhodobo o tieto 

majetku uchádzali. 

 

 Poprosil by som pána primátora, aby predsa zvážil,  či 

tento materiál nestiahne. Ďakujem.  (Potlesk.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pani poslankyne, páni poslanci, o tom ste rozhodov ali 

aj vy ráno, ke ď ste povedali, že chcete o tom materiáli 

rokova ť. To znamená, ste sa vyjadrili, že chcete aby sme 

sa k tomu materiálu vyjadrili aj rokovaním. 

 

 Ja som pripravený vytvori ť priestor na prestávku, kde 

sa poradíme s klubmi. Kluby medzi sebou, a nejakým 

spôsobom to uzavrieme.  

 

 Pod ľa mňa je dôležité, že sme o tom hovorili. 

 Môžme ten materiál stiahnu ť ak sa na tom dohodneme, 

ak je to v tejto chvíli prijate ľné pre riešenie toho 

problému. Ale poveda ť len, že toto nechceme, my musíme 

nejakým spôsobom poveda ť, čo chceme, kam sa chceme dosta ť? 

To by som chcel, aby sme riešili v tej prestávke. 

 

 Čiže nebudem v tejto chvíli reagova ť na to, že 

stiahnu ť, a tým pádom to useknem a nebudeme ma ť 

pokra čovanie.  

 

 Chcem, aby sme dodiskutovali ten problém, tú tému,  

ktorú máme na stole a potom si povedali, čo s tým urobíme.  

 Pán poslanec Kubovi č chce na hlavného kontrolóra 

reagova ť faktickou poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Aj ja mám ur čite ten názor ako pán 

primátor, že treba poveda ť, samozrejme, aj "B".  
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 Ale sa vrátim k tomu svojmu vystúpeniu.  

 A pán kontrolór, bez toho že by ste nebodaj sa na mňa 

urazili, ako ja sa ešte raz pýtam: Vy viete zaru či ť, že 

ten pozemok bude neoplotený?  

 Však ako ke ď sa budeme 10 rokov súdi ť, príde si 

investor na svoje, samozrejme, a 10 rokov sa tam ob čania 

nedostanú. Však ako ja neviem, skúste mi na to ešte  

odpoveda ť. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Kor ček má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ak by sme stiahli 

tento materiál dnes z tohto rokovania, nerozhodli, ja sa 

chcem opýta ť, pretože my nie sme tu nejaká partia 

dobrovo ľníkov, ktorí tu diskutujeme, a potom zase budeme 

diskutova ť, a zas diskutova ť.  

 

 Sme tu riadne zvolení poslanci obyvate ľmi Bratislavy 

a musíme rozhodova ť v zmysle zákona a v medziach zákona.  

 

 Taktiež investor, pokia ľ podá návrh na vydanie 

záväzného stanoviska a ďalších dokumentov, ktoré potrebuje 

k výstavbe, tak platia ur čité lehoty zo zákona, ktoré musí 

hlavné mesto rešpektova ť. Pokia ľ ide nebude rešpektova ť, 

tak bude sankcionované.  
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 Čiže ja sa chcem opýta ť, pokia ľ dnes nerozhodneme tým 

spôsobom, že získame Krá ľovu horu, tie pozemky do 

dispozície hlavného mesta, a zajtra podá návrh na v ydanie 

záväzného stanoviska investor, aké máme právne možn osti 

poveda ť: Nie, ty tam nebude stava ť.  

 

 Lebo tu už nie je rok 1989, keby niekto prišiel z 

mestského výboru strany a by povedal: Súdruhovia, s tava ť 

sa nebude.  

 My sme si tu zvolili nejaký systém, v tom systéme 

(gong) už fungujeme vyše 22 rokov. Ja som ve ľmi rád, 

riadime sa zákonom. Takže ja by som chcel vedie ť, že ke ď 

teraz povieme "nie", aké máme možnosti, aby sme zab ránili 

vydaniu záväzného stanoviska. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík má faktickú poznámku. 

 

 

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

 No, ja len chcem podotknú ť, že ke ď niekto chce vidie ť 

ako vyzerá oplotený pozemok 10 rokov, ktorý bol vo ľakedy 

parkom, nech sa ide pozrie ť na Belopotockého. 

 

 

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 kontrolór, vy ste chceli zrejme na faktické 

poznámky reagova ť, len ste sa zle prihlásili. Čiže dávam 

vám na faktickú poznámku priestor, aby ste zareagov ali na 

faktické poznámky na svoju adresu.       

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem pekne. V podstate na pána Kubovi ča by som rád 

reagoval. Som si vedomý toho, že ten pozemok môže b yť 

oplotený. Na druhej strane vzh ľadom na to, že to je sú časť 

chránenej krajinnej oblasti, vy ste lepší odborník na 

zelené ako ja, som nie o tom presved čený, že sa im to 

naozaj úspešne podarí oploti ť, tak ako sa vyhrážajú.  

 

 Ale na druhej strane som ekonóm a poviem vám, že 

celkom ur čite to nevidím, že ten pozemok tam budeme 

sledova ť oplotený, lebo to by bola najhoršia investícia, 

ktorú by táto investi čná skupina v živote urobila. A od 

toho sú oni ove ľa inteligentnejší, aby ho oplotili, pán 

Kubovi č. 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. Ja som sa chcela pôvodne prihlási ť do 

diskusie, ale teraz vlastne nie som prihlásená, ale  

oznamujem vám, že som prihlásená. Dobré? 

 No, ja som chcela poveda ť ešte k tým verejným 

obchodným sú ťažiam, tak ako prebiehajú, a ako sa ich 

investori nechcú zú čast ňova ť.   
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 Oni radšej ponúkajú tým, s ktorými majú zameni ť 

pozemky, že im urobia nejaké benefity. Napríklad Pe tržalke 

sľúbili, že tam, ved ľa divadla Ludus, kde je parkovisko, 

ktoré chcú zastava ť, tak s ľúbili, že urobia tam parkové 

úpravy na tom Námestí českého ľudu, či ako sa to teraz 

volá. Takže Dušanovi (p. Pekárovi) tiež s ľúbili, že mu 

zrevitalizujú park, a podobne. 

 

 Pre čo nechcú ís ť do sú ťaže a nechcú nám da ť 18 

miliónov za tie pozemky? A my potom dáme jednej mes tskej 

časti, druhej mestskej časti, našim organizáciám, a ešte 

kúpime od nich aj Krá ľovu horu? To je to, na čo som chcela 

upozor ňova ť.  

 Ak teda nechcete ma po čúva ť, lebo zdá sa mi, že 

väčšina je presved čená, že bude za to hlasova ť, ale robte 

ako chcete. Ďakujem.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Teraz s faktickou sa prihlásil pán poslanec Pekár;  

teda asi na to, čo som ja povedala.  

 Nech sa pá či, máš slovo. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Nielen poslanec ale aj starosta Ružinova, ak hovor i ť 

tu kto, komu, čo s ľúbil, žia ľ nemáme v stavebnom zákone 
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alebo v inej právnej úprave upravené takzvané vynút ené 

investície, ktoré používame v Ružinove.  

 

 Áno, je pravda, že dostaneme za tento súhlas ve ľký 

benefit, nebudem hovori ť aký, nechajte sa Ružinov čania 

prekvapi ť, ak teda sa zámena podarí. A vlastne je to 

divné, že teraz; na za čiatku sme schválili program a teraz 

už niekto vie, že vä čšina bude za.   

 

 Ja som to nikdy nevedel. Možno, že tušenie napoved á, 

ale nikdy som si nedovolil poveda ť ešte pred hlasovaním, 

že ve ď je to jasné, už to bude schválené. Ja som zvedavý,  

ako to dopadne. A doteraz nie som si istý, či schválime tú 

zámenu, alebo neschválime. 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.  

 Už nikto nie je prihlásený do diskusie, teda dám 

slovo pani riadite ľke magistrátu, pani Viš ňovskej; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Boli tu dve otázky, ktoré sa  

týkali vlastne toho negatívneho stanoviska, ktoré j e 

uvedené v materiáli. Áno, naozaj oddelenie dopravné ho 

plánovania, na strane 93 materiálu píše, že môže by ť 

dotknuté dopravným výh ľadovým zámerom trasou Nosného 

systému, to znamená môže by ť.  
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 Neznamená to, že to bude naozaj tak. 

 

 Na základe toho sme si dali vypracova ť geometrický 

plán, ktorý pod ľa predpokladanej trasy Nosného systému, 

ktorý je zasa uvedené na strane 123 uvádza, že tiet o 

pozemky Nosným systémom dotknuté nebudú. Takže vôbe c to 

nemá žiaden vplyv. Len mali sme skôr to stanovisko od 

oddelenia dopravy a potom cez sa samotný geometrick ý plán, 

ktorého vypracovanie trvá dlhšiu dobu.  

 

 Ďalej tu bola otázka v súvislosti s tým, čo bude po 

30 rokoch? 

  

 Krá ľova hora prišla s návrhom prolongácie, to 

znamená, že by sa tu uzatvorilo na ďalších, alebo teda v 

zmluve by bola uvedená podmienka, že sa predlžuje d oba 

nájmu o 20 rokov. 

 

 Ako som už v úvode povedala, máme judikáty k 

dispozícii, ktoré hovoria o tom, že uzatváranie náj mov na 

obdobie 50 rokov je ako keby predaj pozemku. Takže z tohto 

dôvodu by mohla by ť táto zmluva napadnutá. 

 

 Preto sme v tejto zmluve uviedli dobu nájmu 30 rok ov, 

a je to vlastne výsledkom konsenzu obidvoch zmluvný ch 

strán.  

 

 Zárove ň v zmluve sa uvádza, resp. najskôr v tom 

uznesení, že ak bude hlavné mesto pripravené finan čne 

znáša ť zámenu pozemkov, tak samozrejme k tejto zámene 

dôjde.  
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 Zárove ň aj v zmluve, ke ď si pozriete, článok 6, bod 7 

sa obidve zmluvné strany zaväzujú, že kedyko ľvek po čas 

trvania zmluvy sú oprávnené požiada ť druhú zmluvnú stranu 

o prevod predmetu nájmu alebo jeho časti do vlastníctva, a 

to za cenu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote predmet u 

nájmu, alebo jeho časti.  

 

 Čiže snažili sme sa vyrieši ť aj to obdobie, ktoré 

nastane po uplynutí týchto 30 rokov.    

 

 Na záver by som ešte chcela upozorni ť aj na právne 

stanovisko, alebo teda právnu analýzu, ktorá bola v  

súvislosti s týmto materiálom prejednávaná, a kde j e 

jednozna čne napísané, ako povedal pán Kor ček. Keby 

investor v sú časnosti požiadal o vydanie záväzného 

stanoviska, my sme povinní toto záväzné stanovisko 

predloži ť.  

 

 Preto ako predkladate ľka týchto materiálov nesúhlasím 

s jeho stiahnutím, pretože uznesenie je jasne 

naformulované čo sa týka tej zámeny pozemku.  

 

 A my potrebujeme od vás vedie ť, akým spôsobom sa máme 

ubera ť.  

 Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 V našej diskusii sme sa dostali k faktickej poznám ke 

pána poslanca Kor čeka a potom k vystúpeniu ob čanov, ktorí 

chcú vystúpi ť v tomto bode programu. 

 Pán poslanec, máte faktickú. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Chcel by som pani 

doktorke po ďakova ť za odpove ď. Mne z toho vychádza, že tí, 

ktorí dnes nepodporia tento materiál, hlasujú za vý stavbu 

na Krá ľovej hore. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Pekár má faktickú; nech sa pá či. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ešte jedna otázka.  

 Traja poslanci, ktorí navrhovali doplni ť uznesenie o 

znenie, ak teda bude doplnené, vyjadrí sa potom 

predkladate ľ, či s tým bude súhlasi ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ja myslím, že tie návrhy smerujú k tomu, aby sa 

zabezpe čila zmena územného plánu, čo je sú časť nášho 

uznesenia. A predpokladám, že tak ako my, aj vy pod poríte 

tie návrhy.  

 Len by sme chceli, aby bol jeden návrh, ktorý rieš i 

ten problém komplexne.  

 Predpokladám, že to vznikne cez prestávku. 

 

 Máme prosím pred sebou 5 vystúpení ob čanov. 

 Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s tým, aby vystúpila 

pani Polachová, Šimon či čová, Pätoprstá, Šíbl a Zajac. 

 Prosím, súhlasíte, aby vystúpili títo piati ob čania? 

 

 (Hlasovanie.) 

 Ve ľmi pekne vám ďakujem. 

 

 Ako prvej dávam slovo pani Polachovej na 3-minútov é 

vystúpenie. 

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Lívia  P o l a c h o v á  

 Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, 

poslanci, ja by som teraz v tomto vstupe vám iba ve ľmi 
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rada pre čítala zákon o ochrane prírody a krajiny § 57, 

keďže tu už bolo viackrát povedané o oplotení územia:  

 

 Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom  

užívaní prírody na vo ľný prechod cez pozemky vo 

vlastníctve, správe, nájme štátu, obce, právnickej osoby, 

alebo fyzickej osoby ak tým nespôsobí škodu na maje tku 

alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpekto vať 

práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu nájmu p ozemku, 

ako aj podmienky ochrany prírody a krajiny. 

 

 Po druhé: Právo pod ľa odseku 1 sa nevz ťahuje na 

zastavené pozemky, alebo stavebné pozemky, dvory, z áhrady, 

sady, vinice, chmelnice, lesné škôlky, zverníky. Or ná 

pôda, lúky a pasienky sú z práva z odseku 1 vylú čené v 

čase, ke ď môže dôjs ť k poškodeniu porastov alebo pôdy, 

alebo aj vtedy, ke ď sa na nich pasie dobytok.  

 

 Po tretie: Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je 

vylú čený z práva vo ľného prechodu pod ľa odseku 2, 

zabezpe čuje jeho vlastník, správca, nájomca možnos ť 

voľného prechodu na vhodnom mieste pozemku.  

 

 Je to chránená krajinná oblas ť, je to úplne iný 

prípad ako par čík, ktorý hovoril pán poslanec Šov čík. 

Takže prosím vás, ke ď budete rozpráva ť alebo rozhodova ť o 

tom, že či tam má by ť plot alebo nemá tam by ť plot, tak 

treba myslie ť aj na tento zákon. 

 A za peti čiarov chcem poveda ť názor, že nám viacej 

vadia stavby, domy a cesta, a zni čené prostredie, a 

prehustená doprava ako to, že by tam bol plot. 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 za vystúpenie pani Polachovej. 

 Slovo má Šimon či čová. 

 Po nej sa pripraví pani Pätoprstá.     

 Nech sa pá či. 

  

 

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

 Dobrý de ň prajem. Vážený pán primátor, vážené mestské 

zastupite ľstvo, nezvyknem to robi ť, ale chcela by som 

doplni ť niektoré tie názory, ktoré tuto zazneli, ke ď sa 

hovorilo o tom, že ak by sa, ak by mesto za čalo obstaráva ť 

zmenu územného plánu na pozemku Krá ľova hora, vlastník 

pozemku by mesto zažaloval. 

 

 Ja si myslím že ak, lebo neviem pre čo vä čšina hovorí 

o zámene. Tu nejde vôbec o zámenu, tu ide o nájom. To 

znamená, vlastnícke vz ťahy zostávajú stále. Len sa zamení, 

nájomca vlastne vznikne na tých pozemkoch. To zname ná, že 

ak mesto bude nájomcom pozemku Krá ľova hora, vlastníkom 

zostane stále spolo čnos ť Krá ľova hora. 

 

 Ak mesto by za čalo obstaráva ť územný plán, zmenu 

územného plánu, a tak by chcelo vyjs ť v ústrety ob čanom, 

lebo toto žiadajú ob čania, ke ď tu hovoríte, že ideme vyjs ť 

v ústrety ob čanom, ob čania žiadajú zmenu územného plánu, 

tak vlastník Krá ľova hora stále môže protestova ť a 

žalova ť, lebo zostáva vlastníkom. To je jedna poznámka.  
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 Teraz prejdem do Petržalky, ak dovolíte. 

 Pán primátor, tie pozemky ktoré sú vlastne obsiahn uté 

v tom bode 22A, v tom uznesení ktoré sa chystáte te raz 

zruši ť, tie pozemky ktoré sa mali zameni ť 17. decembra 

2009 s Popper Capitalom, tie sme vám navrhli my na jednom 

stretnutí ako zámenu za pozemky v zmysle, za pozemk y pod 

PKO, v zmysle uznesenia mestského zastupite ľstva z 30. 

júna 2011. To uznesenie znelo; zameni ť niekde inde, nie na 

nábreží.  

 

 Povedali sme vám, toto sú dobré pozemky, lebo ved ľa 

vlastní tá skupina, volá sa, zakaždým sa volá inak,  pri 

každej akcii majú iné meno, teraz je Krá ľova hora, s.r.o. 

Ale dobre. Proste je to jedna skupina, ktorú poznám e pod 

zhruba takým názvom J&T. Vlastnia tam časť, takže toto by 

asi prijali.  

 

 Vy ste dávali poslancom informácie, ak sa dobre 

pamätám, lebo nemám ten materiál, lebo poslanci to 

dostávali rovno na stôl, že nemá tá spolo čnos ť od J&T 

záujem o tie pozemky. A zrazu tu vidíme, že tie ist é 

pozemky, ktoré sme ponúkali na zámenu na PKO, táto 

spolo čnos ť už má o ne záujem, len sa volá inak, hej. Teraz 

sa volá Krá ľova hora, a má o tie isté pozemky záujem.  

 

 Pán primátor, ja to cítim trošku nefér vo či nám, lebo 

sme to naozaj dávali s tým úmyslom pomôc ť vám pri tej 

zámene pozemkov za PKO.  

 A prosím, naozaj používajte výraz "nájom". Je to 

nájom, nie zámena.  
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 Zámena pozemkov by bola úplne korektná a bola by t o 

úplne iná záležitos ť. Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vystúpenie pani Šimon či čovej. 

 Dávam slovo pani Pätoprstej na jej príspevok do 

diskusie.  

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Ďakujem vám. Chcela by som upozorni ť na niektoré 

fakty. Jeden fakt je, že ak budete súhlasi ť s týmto 

materiálom, tak budete vlastne hlasova ť proti názoru 

Petržal čanov, ale paradoxne aj proti názoru alebo mienke 

peti čného výboru, ktorý sa tu ozval. To je dos ť ve ľký 

paradox. To je ale fakt.  

 

 Druhý fakt je, že zástupcovia petície podporujú 

Petržal čanov v tom, že nesúhlasia, aby táto zámena bola na 

úkor Petržal čanov. Žia ľ, dva pozemky, ktoré tu boli 

navrhnuté zo štyroch, sú proti záujmom verejnosti 

Petržalky.  

 

 Jeden z nich je číslo 3264 parcela Jiráskova, 

Markova, kde je záujem petržalského zastupite ľstva 

umiestni ť plaváre ň. Toto územie je najvýhodnejšie v rámci 

Petržalky, je tu športový areál, skejtpark, kde má mládež 
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vlastne svoje vyžitie, je tu cik-cak centrum. Je to  malý 

pozemok, relatívne malý pozemok. Ak by ho chcel inv estor 

využi ť, musel by si zabezpe či ť odstránenie hlavného 

prívodu vody, ktorý ide pod týmto pozemkom.  

 A na tomto malom pozemku, ak by mal efektívne využ i ť, 

musel by ís ť do ve ľkej vysokej výšky. Ak by išiel do 

výšky, upozor ňuje vás na to vaše dopravné, teda 

magistrátne oddelenie dopravy, že nevie čo tu bude 

postavené, preto sa nevie vyjadri ť k tomu, či tu dôjde 

alebo nedôjde k zhoršeniu dopravy.  

 

 Pod ľa môjho názoru tu 100 %-ne dôjde v stabilizovanom 

území k zhoršeniu tohto územia.  

 Čiže toto je budúcnos ť, ktorá bu ď nastane, ke ď 

odsúhlasíte tento materiál. 

 

 Druhý problematický pozemok je pri Námestí 

hrani čiarov, ktorý taktiež nie je nejakým spôsobom 

zadefinovaný. To znamená, nie je tu jasne povedané:  

Vážení, tuto môžete stava ť štyri alebo pä ťpodlažné 

objekty, ktoré by naozaj zabránili hluku z cesty, k torá je 

tu pred obytnými domami. Bolo by to možno celkom do bré 

riešenie. 

 

 Ale ke ďže nie je tento pozemok zadefinovaný nejakým 

spôsobom, čo je možno aj na hlavu pána Bajana, že zatia ľ 

nie je tu územný plán zóny, tak majite ľ alebo teda 

prenajímate ľ pozemku tu pod ľa tejto zmluvy  môže stava ť 

naozaj, tak ako hovoril pán poslanec Hr čka, 22 alebo 30-

podlažné objekty.  

 Nebude vo či tomu žiaden možný odpor. 
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 Ďalší faktor je, a ten si treba naozaj uvedomi ť, a už 

si to kone čne ujasni ť a poveda ť, že nie je právne 

vynútite ľný súhlas mesta s investi čnou činnos ťou. Súhlas 

mesta s investi čnou činnos ťou nie je právne vynútite ľný. 

 

 Čiže ak mesto povie, že na Krá ľovej hore nedáva 

súhlas s investi čnou činnos ťou, nikto ho za toto nemôže 

súdi ť. Je to, ako keby vás sused súdil za to, že mu 

nesúhlasíte s tým, že si tam chce postavi ť chlievy. Proste 

nesúhlasíte. (gong) To sa nedá nejak právne vynúti ť. To je 

všetko. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y     

 Ďalšia prihláška do diskusie prišla od pána Jaromíra  

Šíbla. Prosím, keby sa ujal slova a vystúpil. 

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČAN: RNDr. Jaromír  Š í b l, PhD.  

 Ďakujem. Pozorne sledujem túto diskusiu od samého 

začiatku, je ve ľmi napínavá, aj ke ď možno už mnohí z vás 

vedia ako dopadne nakoniec. A myslím si, že nejde t u 

zďaleka len o ten problém, ktorý tu dnes riešime, o 

Krá ľovu horu. 

 

 Tento problém má ove ľa širšie uplatnenie. A myslím 

si, že ide o modelový problém a ur čitý precedens, ako sa 

na pôde tohto mestského zastupite ľstva budú podobné 
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problémy rieši ť v budúcnosti. A že možno dnes nastavujeme 

latku nielen pre Bratislavu ale aj pre zvyšok Slove nska, 

lebo jednozna čne tu stret spôsobu starého so spôsobom 

novým, a ten nový spôsob nie je ešte celkom 

vykryštalizovaný.  

 

 Čiže mne by sa ako osobne za také normálne riešenie 

zdalo, nie predloži ť jeden návrh, ktorý niekomu sa zdá 

menej dobrý, niekomu viac dobrý.  

 Ja si myslím, že ten návrh je použite ľný, ale ur čite 

nie je najlepší z možných. 

 

 A preto si myslím, že bolo by vhodnejšie riešenie 

najmä vzh ľadom k tomu, že teda ten majetok mesta tiež by 

ste mali nejako háji ť, položi ť na stôl nie jeden návrh ale 

nieko ľko seriózne pripravených alternatívnych návrhov. Ta k 

sa to bežne robí napríklad pri posudzovaní vplyvu s tavieb 

na životné prostredie. Nikto nemôže položi ť jeden variant 

dia ľnice, musí položi ť minimálne tri, štyri, viacej, a 

potom sa vyberá z tých návrhov ten najlepší.  

 

 Čiže teraz máme položený jeden návrh a hlasujete bu ď 

- alebo. Už ten samotný prístup myslím že nie je vh odný a 

neprispieva k šetreniu verejných financií. 

 

 No, a pokia ľ ide o tie alternatívne návrhy, mal by 

som možno nejaký taký nápad, ktorý tu zaznel v tejt o 

diskusii viackrát, že skúsme najprv zmeni ť ten územný 

plán. Čiže znehodno ťme ten pozemok, aby bol lacnejší, a 

potom vymie ňajme alebo prenajímajme. Zákon nám to umož ňuje 

a skuto čne ušetríme.  
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 Ke ď som dobre po čúval, investor kúpil tie pozemky za 

6 miliónov, teraz získa 18. Tak ja nehovorím, možno  nárok 

na nejaké odstupné by mal, ale predsa len trikrát t oľko sa 

mi zdá prive ľa. 

 

 No, a ja by som sa naozaj nebál na vašom mieste, 

Bratislava je ve ľké mesto, silné mesto, ani ís ť do súdneho 

sporu s investorom. Ja si myslím, že práve takýto 

precedens tomuto mestu chýba. Chýba aj tejto krajin e. Ja 

som nezaznamenal prípad, že by bola zbúraná nejaká čierna 

stavba, a bol by som ve ľmi rád, keby som sa dožil toho, že 

začnú sa búra ť čierne stavby; máme ich tu dos ť, hej, 

myslím, že to je priestor aj pre vás. 

 

 A takisto som nezažil prípad, že by sa "znehodnoti l" 

(v úvodzovkách) pozemok nejakého investora, ktorý h o 

získal takýmto spôsobom. Ak som dobre po čúval, tak 

investor vlastne výrazne pomohol mestskej časti Devín do 

nútenej správy, a my sa mu teraz ideme odv ďači ť tým, že mu 

dáme pozemky v trojnásobnej hodnote ako získal. Tak  to 

naozaj, ke ď si toto ob čania uvedomia, tak asi nebudú ve ľmi 

radi.  

 Takže ďakujem za pozornos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Posledný príspevok zo strany ob čanov prednesie pán 

Marcel Zajac, ktorý bol prihlásený ako piaty. 
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 Nech sa pá či, pán Zajac máte slovo. 

 

 

OBČAN: Mgr. Marcel  Z a j a c  

 Dobrý de ň. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, 

panie poslankyne, chcel by som sa vám všetkým po ďakova ť. V 

prvom rade sa chcem po ďakova ť poslancom, ktorí sú citliví 

k otázkam ob čanov Karlovej Vsi. Ja som poslanec miestneho 

zastupite ľstva v Karlovej Vsi, bol som človek ktorý 

moderoval verejné stretnutie, vykrikoval som tuná p od 

touto budovou s klampa čom.  

 

 Chcem ale zárove ň poveda ť aj to, že čert tkvie v 

podrobnostiach a drobnostiach. A preto sa chcem po ďakova ť 

aj tým poslancom, ktorí si všimli drobnosti a podro bnosti, 

ktoré sa skrývajú v návrhu, o ktorom teraz rozpráva me. A 

buďme ve ľmi otvorení.  

 

 To, o čom sa tu bavíme, pripomína diskusiu o zámene 

pozemkov. Pripomína diskusiu o zámene pozemkov. Mys lím si, 

že zámena by bola možná a bolo by možné hovori ť o cene, za 

ktorú ideme zameni ť a ktorú teda priznáme.  

 

 Myslím si, že netreba sa vraca ť do minulosti.  

 Na tej sú časnej cene ste sa podie ľali aj vy; nedá sa 

tu vyhovára ť na vašich predchodcov, lebo ste hlasovali za 

zmeny a doplnky.  

 A myslím si, že sa rovnako dá hovori ť aj o tom, ako 

sa s touto cenou dá poihra ť, ako nám povedal môj kolega a 

predre čník pán Jaromír Šíbl. Je to len o vašej vôli, a je 

to len o odhodlaní ís ť po tejto veci. 
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 To znamená, návod je ľahký: 

 Zmeny a doplnky číslo 03, ke ďže sú ur čené, 

neodsúhlasi ť.  

 Ve ľmi rýchlo odsúhlasi ť novú definíciu zmien a 

doplnkov číslo 03 tak, aby mohla prís ť na radu zmena a 

doplnok týkajúca sa Krá ľovej hory. 

 A potom odsúhlasi ť zmenu a doplnok týkajúcu sa 

Krá ľovej hory.  

 

 Existujú, pokia ľ ja viem, dva výklady na to, čo sa 

môže sta ť. V tomto momente nik nedá lepšie za pravdu tomu, 

ktorý ten právny názor je relevantný ako spravodliv ý súd. 

 

 Chcem poveda ť, že v prípade, že dnešný materiál 

neodsúhlasíte, myslím si, že stále ostane v platnos ti vaše 

uznesenie, že teda chce mesto rokova ť o zámene pozemku a o 

riešení problémov Karlovej Vsi. To neznamená, že to  

uznesenie zanikne. Čiže je treba pokra čova ť v ďalšom a v 

ďalšom návrhu. 

 

 Chcem poveda ť len jedno, a som ve ľmi rád, že to tu 

padlo. Prenájom, prenájom tak ako je to navrhnuté j e ešte 

väčší bonus pre developera ako mohol čaka ť ke ď sme sa tu 

bavili o zámene pozemkov. S tým nemôžem ani ja ako 

Karloveš ťan, ani ako poslanec miestnej časti, pardon 

mestskej časti, a ani ako človek s petíciou súhlasi ť. Toto 

je gorila. Toto je gorila, ktorá sa navyše, prepá čte mi 

to, skrýva za ob čianskych aktivistov. A s týmto nemôžem 

súhlasi ť preto, lebo ob čianski aktivisti, peti čiari, 

aktívni ob čania, ktorým sa my máme po ďakova ť, sú tu 
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nasádzaní, je im nasadená svinská hlava. (gong) V ďaka ním 

ideme zameni ť, prenaja ť takto nejaký majetok.  

 Myslím si, že nie je treba uvažova ť ako hlasova ť v 

tomto prípade. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Je tu 6 faktických poznámok, ktoré majú teraz 

priestor. 

 Pán poslanec Kubovi č je prvý v poradí. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ja sa chcem jednu vec 

spýta ť a fakt, nech mi to niekto vysvetlí. Tak vlastne o 

čom bola tá petícia, ke ď tu v prvom tom príspevku pani 

Polachovej odznelo, že vlastne sta čí, ke ď tam bude zele ň, 

a to životné prostredie ktoré tam je, že tam nikto nemusí 

vlastne chodi ť. Tak jako ja som bol v tom, že to je pre 

ľudí, ktorí tam chcú skrátka trávi ť svoj vo ľný čas. Tak 

jakože ja fakt vidím medzi svojim rozhodnutím tak t enkú 

čiaru, že teraz by som povedal, že by som najradšej bol, 

keby som zrušil uznesenie z novembra. To aké, ja tu  

nebudem; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec Osuský, faktická. 

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

 Po čúvajúc vyjadrenia tých, ktorí zrejme o tom a ich 

srdce o tom plálo najviac, to sú kolegovia z peti čného 

výboru, ma napadá klasik českej literatúry, a ve ľký znalec 

ľudských duší Jaroslav Hašek. Ten raz napísal v rámc i 

potreby tržby na drobné výdaje typu pivo a cigaretl e, teda 

Viržinky v jeho prípade, krátku poviedku o problémo ch 

záchrancu obetavého domnelého sebevraha. Ten doty čný 

nakoniec skon čil v blázinci, ten obetavec. 

 

 A ja má z toho čo po čúvam od tých, za ktorých vraj 

bojujeme prijatím materiálu, ktorý je tu položený, pocit, 

že kriesime vynikajúceho plavca, ktorého sme násilí m 

vytiahli z bazéna, dávame mu masáž srdca, pri čom mu lámeme 

rebrá a dávame mu dýchanie z úst do úst, čomu sa on 

pochopite ľne bráni a tl čie nás. (gong) Mám teda pocit, že 

nerobíme celkom to, čo si želajú tí, o ktorých záujem si 

myslíme, že bojujeme. 

 

 

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 Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Najskôr celkom nerozumiem, ako mám  

rozumie ť tomu, že pri PKO aktivistom neprekážalo obetova ť 

tie isté pozemky v Petržalke, ktoré pri Krá ľovej hore 
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doslova krvopotne bránia. A ešte mi nedá, neviem od ola ť 

pokušeniu, poži čať si trochu licenciu od pána Osuského a 

pripomenú ť panta hrei, že všetko plynie, a všetko je vždy 

inak. Takže aj v súvislosti so zmenou územného plán u platí 

to isté.   

  

 Keby dnes na Krá ľovej hore v tejto chvíli už bola 

zelená lúka, keby to bolo v našej moci, nikto nám n evie 

zaru či ť, že  zajtra niekto nepodá zmenu územného plánu. Ja  

si myslím, že toto by sme si mali uvedomi ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Po vystúpení ob čanov cítim ve ľké 

zados ťučinenie, pretože v diskusnom príspevku som povedal, 

že pod ľa mojich informácií ani viacerí členovia peti čného 

výboru nepovažujú tú cenu, ktorá je tu ponúkaná, za  

adekvátnu.  

 Vystúpenia ob čanov mi dávajú plne za pravdu.  

 

 Pre tých poslancov, ktorí chcú zahlasova ť za takto 

navrhovaný materiál, ja tu vidím jasný odkaz:  

 Členovia peti čného výboru to od nás neo čakávajú.  

 Neo čakávajú od nás, nie je to ich predstava riešenia 

tohto problému.  
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 Takže nezastierajme si o či, alebo teda povedzme si 

pravdu otvorene, takto pripravený návrh materiálu n ie je 

zámena. Odznelo to tu. Je to ve ľké nebezpe čenstvo do 

budúcnosti a je dobré, aby to nahlas zaznelo. A ďakujem 

všetkým ob čanom, ktorí tu vystúpili a toto tu pomenovali. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som tiež rád iba nadviazal n a 

pána Osuského, že vlastne my hájime záujmy niekoho,  kto o 

takýto druh nemá, alebo nesúhlasí s tým spôsobom, a ko my 

ho chceme zachráni ť. Argument to, že teraz nechajme tam 

J&T postavi ť, ale to nechcú. Ale sú si vedomí toho, že 

radšej pôjdu do rizika, že to bude problematické, m ôže to 

byť oplotené, nechcú to. Ale je to pre nich prijate ľnejšie 

riziko, ako urobi ť ešte vä čšiu chybu, ešte zhorši ť 

prostredie, či už z h ľadiska Bratislavy, alebo z h ľadiska 

danej situácie riskova ť pozemky.  

 

 Čiže, ako ke ď bolo povedané, že tí čo sa, tí čo 

nezahlasujú za toto uznesenie, hlasujú za výstavbu;  ja si 

myslím, že tí čo zahlasujú za toto uznesenie, neviem za čo 

hlasujú, ale nehlasujú ani za peti čiarov, ani za mesto. A 

otázka teda znie: Za koho teda vlastne? 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č má ešte faktickú. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja chcem tiež 

reagova ť na to, čo zaznelo v príspevkoch od ob čanov. Ak sa 

veci majú takto, tak ja potom s ťahujem ten môj návrh na 

doplnenie uznesenia. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Zdá sa, že sme sa dostali k bodu, kedy sa už nikto  

nehlási do diskusie. 

 My sme sa s predsedami klubov dohodli, že necháme 

otvorený priestor ešte, aby prípadne po prestávke b olo 

možné prednies ť návrh, dohodu, kompromis, nie čo čo sa môže 

zrodi ť; už možno bez pána poslanca Len ča, ktorý povedal, 

že s ťahuje svoj návrh. 

 Čiže navrhujem teraz prestávku. 

 

 Je 17,30; ko ľko je požadovaná prestávka? 

 Tak dáme 20 minút. 

 17,50 sa tu stretneme a budeme pokra čova ť v našom 

rokovaní. 

 17,50. 
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 (Prestávka od 17,30 h do 17,50 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 zaujali miesta v rokovacej sále.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

prosím, vrátim sa spä ť do nášho rokovania. Cez prestávku 

sa uskuto čnili porady klubov, ktoré dospeli k záveru. Ale 

kým ten záver poviem alebo odporú čania klubov, dovo ľte mi 

poveda ť nieko ľko málo slov k tomu, čo tu zaznelo. 

 

 Priznám sa, že z tej diskusie som cítil rozdiel me dzi 

zámenou a nájmom pozemkov. To bola jedna téma, ktor á z tej 

diskusie znela. Diskutoval som aj s členmi peti čného 

výboru ktorí povedali, že keby v tom materiáli bolo  slovo 

zámena, tak by ich postoj možno bol k tomu úplne in ý. To 

dávam len ako jednu poznámku, ktorá je z môjho poh ľadu 

veľmi dôležitá. 

 

 Druhá ve ľmi dôležitá poznámka je taká, že máme naozaj 

podklad na zmenu územného plánu, ktorý sme dostali.  Ale 

tak Karlova Ves ako aj peti čný výbor ho predložil ako 

zmenu a podnet do nového územného plánu, čo by bolo 

niekedy o 8 rokov. A my sme ho na magistráte zmenil i a 

akceptovali ako podnet pre zmeny a doplnky, to znam ená 

nie čo, čo sa dá urobi ť podstatne skôr. A predpokladám, že 

tu bude na to vô ľa.     
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 Ideálne by bolo, keby tá vô ľa bola spolo čná. To 

znamená, že by sme sa dostali k výsledku takému, kt orý by 

nemal pocit niekoho, kto zostal mimo toho riešenia.   

 

 Priznám sa, že m ňa osobne ve ľmi mrzí náš dialóg z 

pánom starostom Bajanom. A aj ke ď tu pán starosta nie je, 

tak ja sa mu chcem z tohto miesta ospravedlni ť, že sme 

možno každý trochu inak vnímali citlivos ť problému 

plavárne, resp. parkovacích domov pre Petržalku.  

 

 A myslím si, že tu tkvie vlastne aj ten posun, kto rý 

by sme mohli urobi ť smerom dopredu. A súvisí to s tým 

odporú čaním, ktoré urobili, ktoré navrhli poslanecké 

kluby.  

 

 V podstate kluby zhodne odporú čajú, aby sme po tej 

diskusii, ktorá trvala v podstate skoro 4 hodiny, m ateriál 

v tejto chvíli stiahli.  

 

 Pracovali s tým materiálom tak, aby sme diskutoval i 

ďalej s mestskou časťou Petržalka. Pán starosta nazna čil, 

že vidí tam priestor preto, aby sme našli spolo čnú re č v 

tých veciach, ktoré zaujímajú Petržalku. Hovorím op akovane 

o plavárni a o parkovacích domoch. Ja si to viem 

predstavi ť, budú to vaše rozhodnutia, ktoré by ste mohli 

urobi ť vy a mohli by by ť na tom istom zastupite ľstve, ako 

budeme opätovne hovori ť o materiáli, ktorý zrejme bude 

upravený, pretože prejde ešte diskusiou najmä vo vz ťahu k 

pozemkom, ktoré boli vytypované ako riešenie problé mu 

Krá ľovej hory vo vz ťahu k Petržalke. 
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 Chcem vám teda oznámi ť, že na žiados ť troch 

poslaneckých klubov   s ť a h u j e m  ten materiál. 

 

 Predpokladám, že sa vráti do zastupite ľstva v mesiaci 

jún. Nie je možné to stihnú ť tak, aby sme v podstate 

zajtra pustili do májového cyklu už novú verziu. 

 

 Už to radšej urobme tak, že bude to ma ť istý časový 

priestor. My ho potrebujeme na diskusiu s poslancam i a 

starostom mestskej časti Bratislava - Petržalka.  

 Čiže materiál pod bodom 23, pod bodom 22A s ťahujem.  

 

 Odporú čam, aby sme bod "Právna analýza" zobrali na 

vedomie, pretože ten sa už nezmení. Do ňho sme vložili 

všetko čo sme mali a nechcem aby sme ho znovu a znovu 

množili. Poznáte ho, lebo ste ho už videli na tie p redošlé 

rokovania. 

 

 Čiže z h ľadiska procedúry odporú čam uzatvori ť bod 22, 

že berieme na vedomie.  

 Bod 22A bude stiahnutý. 

 Bod 23  stiahnutý. Vrátime sa s ním vtedy, ke ď budeme 

mať pocit, že je širšou dohodou v rámci nášho mesta a má 

šancu na to, aby sme problém posunuli dopredu. 

 To ľko z mojej strany. 

 

 Do diskusie hlásia sa dvaja poslanci. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik, pani  

poslanky ňa Tvrdá. 

 Nech sa vám pá či. 
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Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne, pán primátor. Ja by som 

chcel vás pekne požiada ť, pokia ľ budete ešte rieši ť v 

priebehu mesiaca alebo nasledujúcich mesiacov rieše nie 

tohto problému, my sme tu naozaj dnes neriešili tie  

ekonomické kategórie, či to bol najprv materiál na predaj, 

následne materiál na zámenu a v sú časnosti vlastne 

prenájom, lebo tie mali svoje ekonomické parametre,  či to 

bolo DPH alebo da ň z predaja. Že možno aj k tomuto ešte, 

pokia ľ by sme sa vrátili, či by nebolo nejaké iné ešte aj 

riešenie so zámenou a následne by sa teda jednalo o  trvalé 

riešenie, nako ľko to bolo takto v diskusii prerokovávané, 

že čo bude po 30 rokoch okrem teda riešenia vecnej strá nky 

požiadavok Petržalky; ako ste spomínal parkhaus ale bo teda 

plaváre ň. 

 

 K pani námestní čke Kimerlingovej ešte by som rád 

povedal:  

 Pani námestní čka, prosím vás pekne, už nám tu potom v 

nejakom ďalšom bode neprognostikujte, lebo ako vizionár 

ste nedopadli dobre. Ako ste aj predvídali, že tent o 

materiál bude schválený, vidíte, že vlastne poslanc i 

naozaj rokujú, vnímajú tie názory a pod ľa toho sa aj 

rozhodujú. (gong) A na základe toho bol aj názor po slancov 

v rámci klubov. Takže to ľko sa mi žiadalo doda ť. Ďakujem 

pekne.  

 

 

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 Tvrdá má faktickú poznámku na moje 

vystúpenie; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, ja sa len chcem spýta ť, 

či vy môžte stiahnu ť materiál, ke ď nie ste predkladate ľ? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, chcem vás informova ť, že je to po 

dohode s pani riadite ľkou magistrátu. Čiže formálne som to 

oznámil ja, ale urobili sme to spolo čne. My na tom 

spolo čne dohodli. Áno, máte pravdu formálne ho musí 

stiahnu ť pani riadite ľka. Ak je to potrebné poveda ť na 

mikrofón, aby sme mali naplnenú procedúru, poprosím  pani 

riadite ľku, keby to urobila, aby sme nemali pocit, že sme 

nie čo porušili. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Na základe rozhodnutia poslaneckých klubov s ťahujem 

predkladaný materiál pod číslo 22A a 23.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže tým sme aj tú formálnu stránku naplnili.  
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 Aby sme uzatvorili rokovanie o týchto troch bodoch  

programu, požiadam teraz návrhovú komisiu, aby pred niesla 

návrh uznesenia k bodu 22.  

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

uvedený v materiáli, čiže berieme na vedomie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení, beri e 

na vedomie právnu analýzu pod bodom 22. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že k bodu 22 sme prijali platné 

uznesenie. 

 Body 22A a 23 stiahnuté 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 24. 

 

 (Potlesk.) 

 Ďakujem za ten potlesk obyvate ľom, ktorí sledovali 

pozorne naše rokovanie po celý ten čas.  
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 My sme sa s pani Polachovou dohodli, že sa stretne me 

a budeme pokra čova ť v čase, ke ď budeme o kúsok ďalej v 

hľadaní toho riešenia.  

 Vrátim sa k bodu 24. 

 

 

 

BOD 24:  

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

Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnute ľnosti na 

Panskej 35 vo vlastníctve spolo čnosti SPECTRUM SK, a. s., 

so sídlom v Bratislave, za nehnute ľnos ť na Sedlárskej 

ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy , ako 

prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Materiál uvedie 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 sme doplnili  

uznesenie, ktoré vám bolo rozdané na stoly.  

 V zmysle tohto uznesenia navrhujeme, na základe 

žiadosti spolo čnosti SPECTRUM, ktorá je spoluvlastníkom 

jednej polovice domu na Panskej ulici číslo 35 zámenu 

spoluvlastníckeho podielu na tejto nehnute ľnosti za 

nehnute ľnos ť na Sedlárskej ulici číslo 2 s tým, že zámenná 

zmluva bude uzatvorená za podmienky, že Ministerstv o 
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kultúry si neuplatní svoje predkupné právo, ktoré m á v 

zmysle zákona.  

 

 Zárove ň spolo čnos ť SPECTRUM uhradí rozdiel medzi 

ocenenými nehnute ľnos ťami. A doplnili sme tam nový bod, a 

síce že spolo čnos ť SPETRUM vymaže záložné právo, ktoré 

viazne v sú časnosti na jej nehnute ľnostiach dovtedy, kým 

sa nepodpíše samotná zámenná zmluva.  

 

 V prípade, že by sa táto zámena zrealizovala, stal a 

by sa spolo čnos ť SPECTRUM výlu čným vlastníkom 

nehnute ľnosti na Sedlárskej ulici a hlavné mesto by 

nadobudlo výlu čné vlastníctvo k pamiatkovej budove na 

Panskej ulici číslo 35, v ktorej sa v sú časnosti nachádza 

lekáre ň Salvator a takisto aj byty.  

 Neviem, či ešte nie čo v tomto úvodnom slove?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 24. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Budaj. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Kauza lekárne Salvatora a ob čanov, ktorí boli, ktorým 

bolo doteraz bránené získa ť v zmysle zákona byty, na ktoré 

majú trvalú nájomnú zmluvu, sa ťahá v Bratislave asi 16 

rokov. Treba uvíta ť, že sa blíži ku koncu. A ja ju plne 

podporujem, vyriešenie, rýchle vyriešenie tohto dlh ého 

problému.  
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 Chcem len jednu dodato čnú otázku pani riadite ľke:  

 V akom režime sa bude chova ť mesto k nebytovému 

priestoru, ktorým je historická lekáre ň, ktorá je jedným z 

unikátov Starého Mesta?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec, za vystúpenie.  

 Slovo má pani poslanky ňa Dyttertová.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že budem musie ť oponova ť. 

Je mi vôbec ľúto, že tento materiál tu bol predložený a že 

sa musím k nemu po ďalší krát vyjadrova ť, pretože tento 

materiál tu skuto čne bol v minulom volebnom období 

nieko ľko krát. A napriek tomu, že to časť vedenia mesta 

tla čila a podporovala, bolo to vždy na výslovnú žiados ť 

SPECTRUM REALITY, tak poslanci to nikdy neodsúhlasi li, 

pretože to bolo až do o či bijúca nevýhodná záležitos ť pre 

mesto.  

 

 Aby som bola stru čná a povedala len základné veci, 

pretože toho je strašne ve ľa, tak dovo ľte, pre čítam, čo 

som si pripravila.  

 

 SPECTRUM REALITY a SPECTRUM SK na ktorú sa 

premenovali, je dlžná mestu, teda mesto sa s nimi s údi o 

300.000 Eur. Spolo čnos ť je samozrejme personálne prepojená 
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a premenovala sa ú čelovo. Prebiehajú s ňou súdne spory aj 

na Sedlársku, aj na Pansku. 

 

 K tomu dávam do pozornosti aj odstavec na strane 

číslo 6 materiálu. Nemožno vylú či ť existenciu ďalších 

súdnych sporov, ktoré sa vedú vo či žiadate ľovi oh ľadom 

jeho spoluvlastníckeho podielu. Ak však prebiehajú hlavné 

mesto Bratislava sa po nadobudnutí vlastníckeho prá va 

stane sukcesorom pôvodného spoluvlastníka. V žiadno m z nám 

známych súdnych sporov dosia ľ nebolo právoplatne 

rozhodnuté. 

 To je vý ňatok z materiálu, ktorý nám predložili 

úradníci.  

 

 Na budove Salvator je záložné právo v prospech J&T  

banky.  

 Dobre si pamätám ako jedenkrát v minulom volebnom 

období mi bolo povedané, že záložné právo je zrušen é. Ke ď 

sme si vyžiadali o tom doklad, povedali, že ráno to  už 

bude. Preto aj materiál bol naposledy stiahnutý z 

rokovania, lebo doklad o vymazaní záložného práva n ebol. A 

ako vidíme, ani dodnes nie je. To však, samozrejme,  nie je 

jediný dôvod, pre čo túto zámenu neuskuto čni ť.  

 

 Budova na Sedlárskej je celá mestská, v ktorej maj ú 

prenajaté priestory Lekáre ň, Antikvariát a Interpress.      

Príjmy z nájmu mesto potrebuje. Plus sú tam vo ľné 

priestory, ktoré by sa mali tiež prenaja ť.  

 Je to jedna z mála budov v historickom centre na t ak 

lukratívnom mieste, ktoré je v slušnom stave a patr í 

mestu.  
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 Táto zámena nikdy v zastupite ľstve neprešla, lebo to 

bola príliš do o či bijúca nehoráznos ť. A nie je dôvod, 

ktorý by vyhovoval mestu, aby sa tie dve budovy spá jali. 

Každú treba rieši ť zvláš ť.  

 

 Pritom budova na Sedlárskej pre mesto nepredstavuj e 

žiadny problém. 

 

 Už len záver, ktorý je v materiáli, keby ste si 

láskavo pre čítali, hovorí sám za seba.  

 

 Mám zopár otázok na tých poslancov, ktorí by za 

takúto zámenu hlasovali:  

 Čo bude s vrátením 300.000 Eur? 

 Je nám zrejme, že ak by sme zámenu uskuto čnili, už 

ich nikdy mesto neuvidí? 

 

 Chcem len doplni ť, že cez jednu z prestávok tohto 

rokovania som sa s jedným poslancom rozprávala, ten  si 

myslel, že nám vrátia aj tých 300.000, že skrátka n ám dajú 

648.000, čo teda samozrejme, nie je pravda. 

 

 Ako bude mesto postupova ť v súdnych sporoch, ktoré 

prebiehajú a ako bude háji ť záujmy mesta? 

 Nechceme po čkať na rozhodnutia?  

 

 Neprekáža nám, že žiadate ľ roky nereaguje na listy a 

výzvy zo strany mesta, napríklad o riešení pridelen ia 

bytu, kde nám nikdy nedal súhlas a tak blokuje mest o pri 

spravovaní majetku? 
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 Je to evidentné vydieranie a nútenie pristúpi ť na 

jeho požiadavku.  

 

 Skrátka, urobil si zálusk na Sedlársku a neprestan e, 

pokia ľ sa mu nepodarí uspie ť. 

 

 V koho záujme je urobi ť takéto harakiri? 

 Ve ď mesto nikdy s takýmto návrhom neprišlo a vždy to 

bolo predložené len na výslovnú žiados ť spolo čnosti 

SPECTRUM.  

 

 Je tu ve ľa vážnych nevyjasnených otázok v tomto 

materiáli.  

 

 A tento materiál je tu znovu preto, lebo niekto 

zacítil šancu pri dvojtretinovej obmene zastupite ľstva a 

myslí si, že zázra čné zaklínadlo, lebo mesto zúfalo 

potrebuje peniaze, zafunguje. A my poslanci prehlia dneme 

skuto čnos ť, že spolo čnosti SPECTRUM, s ktorou sa mesto 

súdi a ktorá je nám roky dlžná nemalé peniaze, blok uje 

nakladanie s majetkom mesta, blokuje svojim nábytko m 

priestory aj na Sedlárskej, nereaguje na výzvy a kl adie si 

pritom podmienky, my tejto spolo čnosti dáme ešte na 

dôvažok lukratívnu budovu zhruba za tie isté peniaz e, 

ktoré je nám, a znovu opakujem, už roky dlžná; čiže 

zadarmo.  

  

 Oni sa zbavia problémov so schátrajúcou budovou na  

Panskej a posunú ich celé na plecia mesta. (gong) 

 Ja mám pre seba takýto záver; už len ve ľmi krátko. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Môžte druhé vystúpenie, pretože na to máte právo. 

 

 

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

 Áno. Treba zamietnu ť tento materiál. Po čkať, kým sa 

skon čia súdne spory. Aktívne háji ť v nich záujem mesta a 

počkať kým sa vrátia peniaze. Nájomníkov bytov vyrieši ť 

podľa novely zákona, ktorý je už platný. Až potom rieši ť 

aktuálnu situáciu s budovou na Panskej na základe u ž 

známych skuto čností. 

 

 Bolo by teraz nerozumné predbieha ť čas a urobi ť 

nezvratné rozhodnutie.  

 Mali by sme sa pou či ť z minulosti. 

 

 Budovu na Sedlárskej prenaja ť aj ďalším záujemcom a 

tak ešte zvýši ť bežné príjmy, ktoré nám z prenájmu 

Sedlárskej plynú.  

 Zárove ň by sme si nechali kontrolu nad pamiatkovo 

chránenou budovou v najlukratívnejšom historickom c entre 

mesta. Ďakujem za pozornos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

 Na vaše vystúpenie reaguje pán poslanec Budaj. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne. Aj ja patrím k poslancom, ktorí 

predpokladali pri tomto bezproblémovom predložení, že 

práve tieto podlžnosti sú sú časťou toho vyriešenia. Potom, 

samozrejme plne súhlasím s pani poslanky ňou Dyttertovou. 

Ja som dúfal, že SPECTRUM vstúpilo do seba a proste  mieni 

sa s mestom pokona ť.  

 Potom, za týchto okolností, samozrejme s ťahujem svoju 

podporu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Diskutuje pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Nuž, keby nebolo minulého 20. storo čia, ktoré 

prinieslo všetky tie tragédie, ktoré prinieslo, tak  dneska 

by sme sa nemali o čom rozpráva ť, lebo ani jeden z týchto 

domov by nepatril mestu. To chcem poveda ť na úvod. 

 

 Ale, ke ď už pripadli mestu, tak si myslím, že toto 

riešenie nám umož ňuje dosta ť sa k domu, v ktorom sa 

nachádza známa lekáre ň Salvator a ktorá predstavuje 

historickú hodnotu tohto mesta. Samozrejme, že ten pôvodný 

mobiliár už je v súkromnom vlastníctve, ale je získ ate ľný 

naspä ť. Bola by to dobrá možnos ť navráti ť túto historickú 

hodnotu tomuto mestu. 
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 A cesta k tomu je to, že vlastne my získame polovi cu 

toho domu ktorý; tá polovica nebola predmetom rešti túcie, 

ale predmetom dedi čstva, pretože tá polovica toho domu 

bola v nútenej správe a nikdy nebola pôvodným vlast níkom 

odňatá, ktorí to potom následne predali. 

 

 Čiže zámenná zmluva je v podstate dvakrát kúpna 

zmluva.  

 

 To znamená, predáme dom na Sedlárskej 2 a kúpime 

polovicu domu na Panskej, kde je tento nebytový pri estor a 

byty, v ktorom bývajú nájomníci, ktorí majú riadne nájomné 

zmluvy. A vlastne ten kto kupuje Sedlársku 2 ešte d oplatí 

ten rozdiel, ktorý predstavuje ten rozdiel v hodnot e. 

 

 Od 1. marca je ú činný zákon, ktorý  hovorí o tom, 

ktorý novelizoval zákon 182 o prevode vlastníctva, 

bytových a nebytových priestorov, ktorý umož ňuje to, po 

čom som ja stále volal, že pokia ľ, kúpime nejaký podiel v 

dome, ktorý nám nepatrí ako mestu za komer čnú cenu, tak 

túto komer čnú sumu môžeme priráta ť k zostatkovej sume, 

podľa ktorej prebieha prevod vlastníctva bytov. 

 

 Čiže na rozdiel od Okánikovej 1 toto by už pre nás 

nebol stratový obchod, pretože pod čiarou by ostala nula. 

Za čo kúpime ten podiel, môžme to zaú čtova ť tým ľuďom, 

ktorí tam majú riadne nájomné zmluvy a môžu si tiet o byty 

odkúpi ť do osobného vlastníctva, ak o to požiadajú. A ešte  

stále by ostal mestu ten nebytový priestor, kde by sme sa 

mohli pokúsi ť o navrátenie bývalej lekárne.  
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 Tento návrh materiálu ja som aj vnímal ako mimosúd ne 

vyriešenie tých sporov, ktoré sú. Ja som to tak vní mal že. 

A chcem aj poveda ť k tomu argumentu, čo hovorila pani 

poslanky ňa Dyttertová, ja som si tuná dal vytiahnu ť, čo 

nám dlží SPECTRUM SK, akciová spolo čnos ť, lebo to je náš 

partner pre túto zámenu. A dokonca tu sa ukázalo, ž e ešte 

my ako mesto im dlžíme. 

 

 Čiže, samozrejme, ja viem, že tie spolo čnosti sú 

personálne možno prepojené, ale partnerom pre nás j e 

SPECTRUM SK, akciová spolo čnos ť, s ktorou máme vyrieši ť 

náš problém.  

 

 Takže chcem podpori ť tento návrh, pretože je to pre 

mňa cesta.  

 A to viete, že to je moja známa staromestská téma,  

ako sa dosta ť k tomu, aby ďalší nájomníci zo Starého Mesta 

si mohli odkúpi ť svoje byty do osobného vlastníctva. Lebo 

samozrejme, bol prijatý zákon 260 z roku 2011, ktor ý 

hovorí o tom, že môžu dosta ť výpovede z nájmu a mesto im 

bude musie ť da ť náhradné byty, pokia ľ teda prejdú tou 

kontrolou majetkovou a preukážu sa, že sú nemajetní . Ale 

aj to budú náhradné byty nájomné, a celkom isto nie  v 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

 

 Čiže možno sa vám to zdá, že proste tuná bojujem za 5 

rodín, ale ja budem bojova ť aj za jednu rodinu zo Starého 

Mesta, aby sa dostali k svojim bytom v ktorých býva jú tak, 

ako všetci ostatní, ktorí si kúpili tých 17.600 byt ov na 

území Starého mesta, ktoré boli vo ľakedy obecnými bytmi. 
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 A podotýkam, naozaj keby to 20. storo čie prebehlo 

iná č ako prebehlo, dneska by sme sa nemali o čom bavi ť, 

lebo ani jeden z tých domov by nebol náš. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Šov číkovi.    

 Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chcem len poveda ť, že nevieme ako 

vyzerajú súdne spory. Možno, že by nám pani riadite ľka 

vedela o tom nie čo poveda ť.  

 A hlavne, pre čo tu nemáme vyjadrenie starostky 

Starého Mesta, by som chcela vedie ť. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Diskutuje pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. No, domnievam sa, že zase sme pri 

materiáli, ktorý bude vyvoláva ť ur čité kontroverzie, tak 

ako ten materiál ktorý bol predtým.  
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 Ja si spomínam aj v minulosti oh ľadom tej 

nehnute ľnosti, kde je lekáre ň bývalá; odznelo aj v minulom 

volebnom období ve ľa. 

 

 Ja som si ve ľmi pozorne ten materiál pre čítal a sám 

poviem, že nemám v tom úplne teraz jasno. Ľudia, ktorých 

si ve ľmi vážim vystupujú, a je to jednak pani Dyttertová,  

ktorá naozaj zásadne túto vec odmieta.  

 

 Na strane druhej je tu pán prednosta zo Starého 

Mesta, ktorý tú situáciu ve ľmi dobre pozná. 

 

 A zase cítim, že je tu taký ur čitý konflikt medzi 

ur čitou ekonomickou výhodnos ťou a takou nejakou politickou 

výhodnos ťou. Pravda je taká, že naozaj tou výmenou získame 

dom, o ktorý sa budeme musie ť potom naplno stara ť, tí 

ľudia, ktorí tam majú nájomné zmluvy. Síce je pravda , že 

podľa 182 si budú môc ť požiada ť o odkúpenie a my k tej 

cene im vieme prifari ť aj nejakú navyše sumu, ktorou sme 

to nadobudli.    

 

 Na strane druhej však oni si to nemusia odkúpi ť a tým 

pádom my budeme ma ť povinnos ť sa o to stara ť a robi ť tam 

všetky možné rekonštrukcie. Otázka preto znie, či sme 

pripravení v sú časnej finan čnej situácii to celé zastreši ť 

a ten priestor aj hore, aj dole vyrieši ť slušne? 

 

 Na strane druhej však je to problém, ktorý sa tu ťahá 

naozaj roky, rokúce. A ja si myslím, že bolo by dob ré, 

keby k nejakému riešeniu došlo. Každý jeden turista , ktorý 
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príde po Bratislave a vedieme ho práve tadia ľ týmito 

ulicami, každý sa pýta a každý sa nedokáže vyna čudova ť na 

tom, že táto budova, a darmo tam vysvet ľujem tie 

vlastnícke vz ťahy, v takomto lukratívnom mieste, tá stará 

lekáre ň že chátra.  

 

 Možno že naozaj by, jak povedala pani Dyttertová, do 

tej situácie vnieslo viac svetla to, ak by teda bol o 

zodpovedané, či spolo čnos ť o ktorej sa rozpráva, 

spolo čnos ť SPECTRUM je pripravená v rámci tohto 

kompromisu, povedzme stiahnu ť všetky žaloby, ktoré vedie s 

hlavným mestom. Samozrejme, nie cez tú spolo čnos ť, ktorá 

je tam dneska, ale personálne prepojená je tá druhá .  

 

 Čiže, či je ochotná na základe tohto potom stiahnu ť 

tie žaloby, a tým pádom by sme za čínali od čistého stola. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Slovo má prvá námestní čka primátora, pani 

Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Už pri schva ľovaní programu tohto zastupite ľstva som 

deklarovala tie dve základné zásady alebo tie dve v ýhrady, 

ktoré ja mám vo či tejto zámene.  
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 A ke ď to oddelím od seba a zoberiem nehnute ľnos ť na 

Sedlárskej, tak tu v materiáli nám úradníci avizujú  na 

strane 6, uprostred, že nájomcovia dvoch nebytových  

priestorov prejavili záujem o odkúpenie tých nebyto vých 

priestorov a majú nárok pod ľa 182 z roku 93, aby sme 

prerokovali túto ich žiados ť. To sa neudialo.  

 

 Či my tu porušujeme 182; na to vás upozor ňujem. A 

tuná to aj úradníci presne popísali. Čiže dobre si to 

pre čítajte, to je jedno nebezpe čenstvo. 

 Čiže Sedlárska porušuje 182 z roku 93.   

 

 Čo sa týka Panskej, je to naozaj vzácna historická 

budova, pamiatka, ale je to len škrupina. Uvedomte si, že 

tá vzácna lekáre ň bola vzácna aj tým, že tam bol 

historický mobiliár lekárne, ktorý tam už dávno nie  je. 

Ten odniesli, a dokonca niektoré sú časti vyslovene 

vybúrali. Ako povedal historik Hol čík, ktorého všetci 

poznáte, naozaj nakladali s tým nie ve ľmi šetrne.  

 

 A v minulosti mesto malo ponuky od toho vlastníka,  

ktorý momentálne vlastní tento mobiliár, on ponúkal  mestu 

ten mobiliár na odkúpenie.  

 V prvom kole, to bolo ešte v slovenských korunách,  za 

20 miliónov.  

 Pán Hol čík povedal, že jemu to potom neskôr ponúkali 

za 21 až 22 miliónov. Vraj teraz tam, v slovenských  

korunách hovorím stále, lebo to je ponuka z minulos ti. 

Vraj v sú časnosti už klesli na možno nejakých 500.000 Eur.      
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 V každom prípade, ak by sme chceli túto pamiatku 

zachova ť v takom stave o ktorom hovoríme, že je teda hodný 

zachovania alebo je to pamätihodnos ť a preto by sme to 

mali zachova ť, tak bez mobiliáru to vlastne bude len 

škrupina. Na to vás upozor ňujem. 

 

 A potom v prípade, že teda nadobudneme ten 

spoluvlastnícky podiel spolo čnosti ktorá nám ho ponúka, 

naozaj budeme musie ť tie byty pod ľa 182 preda ť tým 

nájomcom. Ja sa neobávam, že by si to oni nekúpili,  

pretože to bude naozaj výhodná kúpa. A ur čite za nimi bude 

sta ť niekto, ktorý im dá aj dvojnásobok, a budú ma ť na to, 

aby si to odkúpili. Ak by tam chceli zosta ť ako 

nájomcovia, no, samozrejme, že by sme im museli sa o tú 

nehnute ľnos ť celú stara ť.  

 

 Ale predpokladám, že túto zámenu chceme urobi ť s tým 

vedomím, že budeme musie ť investova ť do tej budovy. A ak 

by sme byty predali nájomcom, aj bez straty, ke ďže už je 

schválená novela 182, v každom prípade by sme zosta li v 

tej nehnute ľnosti v menšine. Vlastnili by sme iba nebytový 

priestor, a to je pomerne menšia časť ako polovica, boli 

by sme tam v menšine.  

 

 A tu mi to ve ľmi evokuje takú analógiu s palácom 

Motešických. Tam sme takisto dopadli tak, že sme zo stali 

so svojim vlastníctvom v menšine a potom vä čšinový 

vlastník nás prehlasovával a nútil nás na miliónové  

príspevky do fondu údržby a opráv, pretože to 

rekonštruoval. A my sme sa dostali do tej nevýhodne j 
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situácie, že vy ťahovali od nás každý mesiac milióny korún; 

hovorím v starej mene.  

 

 Čiže tuná to, ako mi povedal pán kolega Gašpierik, 

aby som nebola prognostikom lebo mi to nevychádza, no, ja 

sa obávam, že v budúcnosti to raz aj môže vyjs ť.  

 

 A ke ďže mám takéto obavy, tak nepokladám túto 

transakciu, ktorá je tu navrhnutá za výhodnú pre me sto, 

skôr by som povedala vysoko nevýhodnú pre mesto, vô bec 

nehovorím o dôveryhodnosti partnerov, ktorí nás vyz ývajú, 

aby sme im vyšli v ústrety, at ď. 

 

 Ja len porovnávam tieto dve transakcie z h ľadiska 

výhodnosti, možno ekonomickej a nie ve ľmi až tak ľudskej 

ale morálnej, ale je to nevýhodné pre mesto.  

 Neodporú čam vám, aby ste to podporili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Šov čík.  

 

 

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

 Čo sa týka toho predkupného práva nájomníkov 

nebytových priestorov v dome na Sedlárskej 2, pokia ľ viem 

magistrát sa na nich obrátil listom, aby sa vyjadri li k 

tomuto svojmu predkupnému právu a dostali lehotu do  14. 5. 
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2012, čo samozrejme, pokia ľ by nestiahli, tak to mení ten 

režim. Ale to budeme vedie ť toho 14. 5. ako sa vyjadria. 

 

 A druhý podnet je ten, že bol som sú časťou tej 

iniciatívy, v ktorej sa podarilo, že mobiliár lekár ne u 

sv. Salvatora, mobiliár bol vyhlásený za hnute ľnú  

kultúrnu pamiatku, čím sme v tom čase zabránili jej vývozu 

za hranice Slovenska, kedy by sme dneska už nemali o čom 

hovori ť. A tento nábytok, teda mobiliár, je ešte stále na 

Slovensku a dal by sa tam znova reinštalova ť, keby sa 

našla vô ľa možno aj cestou verejnej zbierky sa k tomu 

dosta ť, lebo tých barokových lekární na Slovensku naozaj 

nemáme veľa. Tuším že jednu.  

 

 

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 Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Nedá mi, pani námestní čka, nepripomenú ť vám, že 

pokia ľ ide o palác Motešických, tam mesto prehlasovalo 

vďaka činnosti pána primátora Ďurkovského menšinových 

spoluvlastníkov. A ono zrádzajúc vlastný záujem si uvalilo 

na seba stámiliónové dlhy. Čiže ten príklad nemieril 

celkom presne.  

 

 Ale v princípe s vami súhlasím, ke ď hovoríte o tom, 

že nemali by sme si a nesmieme si vytvára ť podmienky, 
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ktoré nás v budúcnosti dostanú aj v tejto relatívne  malej 

nehnute ľnosti do zlej situácie.  

 

 Ja ešte poviem jednu krátku poznámku, pán primátor , a 

potom sa nebudem hlási ť, alebo mi dáte slovo ešte neskôr k 

tomu? Dobre. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja si myslím, že je lepšie, ke ď sa prihlásiš pán 

poslanec ako si v zozname re čníkov. 

 Teraz bude hovori ť pán Kubovi č. 

 Pardon, pani námestní čka chce reagova ť na faktické.  

 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:   

 Potrebujem poopravi ť to, čo povedal pán kolega Budaj, 

že tam mesto bolo vo vä čšine a že neviem čo. Nie je to 

pravda. Boli sme v menšine. Vä čšinový vlastník odsúhlasil 

svojou vä čšinou ten vysoký prídel do fondu údržby a opráv, 

áno. Akurát potom my sme to dali na súd, lebo to sm e 

pokladali za neoprávnene vysoký prídel do fondu údr žby a 

opráv, na čo máme právo. Dali sme to na súd.  

 

 Ale urobila sa chyba; teraz neviem, pravdepodobne 

primátor to urobil, že uznal ten záväzok. Nepo čkal na 

výsledok súdneho sporu a ten záväzok uznal. Toto bo la naša 

chyba. 

 Ale naozaj sme tam boli v menšine. Takže tak. 
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 A potom kolegovi Šov číkovi by som chcela poveda ť na 

jeho faktickú poznámku. Samozrejme, že som v ďačná, že sa 

ten mobiliár podarilo uchráni ť (gong) a zostal na 

Slovensku. Ale budeme potrebova ť minimálne tých 500.000 

Eur na to, aby sme ho kúpili spä ť a dostali. No, a teraz 

mi povedzte, kde to zoberieme? Ideme do takejto;  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vašu faktickú poznámku.  

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa ur čite pridávam k 

predre ční čkam. To znamená, že aj k páni Kimerlingovej, aj 

k pani Dyttertovej.  

  

 Ten materiál má pre m ňa viacero otáznikov, ktoré tu 

dokonca neboli ani zodpovedané. Možno predkladate ľ bude 

vedie ť reagova ť aj vrátane tých dlhov. Ten mobiliár to je 

kauza sama o sebe, a to asi ťažko tu vyriešime.   

 

 Ja len chcem doplni ť, to čo tu teda neodznelo. Ja som 

90. rokoch práve robil na magistráte v technickej 

kancelárii a ved ľa mňa kolegy ňa ktorá sedela, tak mala 

vlastne celú rekonštrukciu Sedlárskej 2, 4 v kompet encii 

ako stavebný dozor a zástupca investora. To znamená  že 

túto stavbu, nechcem poveda ť že ve ľmi dobre poznám, ale 
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myslím si, dostato čne na to, aby som sa spýtal, a zase 

tento materiál absentuje túto základnú informáciu.  

 

 To znamená, že bola tam vykonaná generálna 

rekonštrukcia, podotýkam generálna rekonštrukcia, n a 

ktorej sa v tom čase podie ľali aj po ľskí odborníci z firmy 

KZP, a teda tí, ktorí robili aj tento Primaciálny p alác, 

aj Uršulínsku. To znamená, že firma renomovaná, kto rej sa 

platili vtedy ťažké peniaze, a bol by som rád keby som 

vedel teda ten rok, keby tam bol uvedený v tom mate riáli, 

keby tam bola uvedená suma na čo to vtedy mesto 

zrekonštruovalo. A vlastne aby som si vedel potom s pravi ť 

obraz, že za 15 rokov ten znalecký posudok o akej s ume 

hovorí, či to je adekvátne že za 15 rokov to mohlo takto 

vlastne klesnú ť tá suma alebo nie. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pilinský.   

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Jedna otázka, ktorú som chcel položi ť, už 

bola položená. To znamená či, teda že pre čo tam nie je 

stanovisko starostky, alebo či bolo medzitým ako sa 

materiál distribuoval a dnešným d ňom nejakým spôsobom 

doru čené. A zárove ň teda, ak má pán prednosta Starého 

Mesta, ale som to tak vycítil z toho jeho príspevku , že 
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vedenie Starého Mesta je za to, aby sa proste tie d ve 

budovy zamenili. Tak toto by som si chcel nejakým s pôsobom 

potvrdi ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Problém je v tom, že o stanovisko Starého Mesta, 

resp. pani starostky sme požiadali až 11. apríla; t o 

znamená zatia ľ nemáme odpove ď. Možno pán Šov čík zareaguje 

faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Pil inského 

a doplní tú informáciu.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 No, chcem zareagova ť, že tu nesedím ako prednosta ale 

poslanec mestského zastupite ľstva. To znamená, ke ď 

magistrát nie čo chce od Starého Mesta, musí sa listom 

obráti ť a pani starostka zareaguje.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O.K. Pán poslanec Hr čka.    

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa priznám, vzh ľadom k 

tomu, že som sa podstate viac sústredil na Krá ľovu horu, 
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nestihol som úplne dos ť dôkladne prejs ť všetky materiály. 

Ale ak teda, chcel by som poveda ť, že ak je teda pravda, 

že má mesto súdny spor s touto firmou, a podnikám u ž dos ť 

dlho a neviem sa na to iná č pozera ť. Pokia ľ sa robí 

osobitný zrete ľ, čo je ur čitá forma dobrej vôle a máme 

súdny spor, tak ak mimosúdna dohoda nie je sú časťou, tak 

mi to príde nelogické. Videl som "x" podnikate ľských 

subjektov, ktoré navzájom komunikovali. A ke ď aj veci, 

ktoré nemali absolútne ni č spolo čné s daným biznisom, 

museli by ť vyriešené pokia ľ sa robila nejaká zmluva. 

Proste dohoda sa nespravila pokia ľ nebolo vyriešené, 

pokia ľ nebol čistý stôl, pokia ľ nebolo všetko na poriadku.  

 

 A neviem, myslím si, že ak teda je pravda, neviem 

posúdi ť, ak je to pravda, sú časťou by pod ľa mňa mala by ť 

aj mimosúdna dohoda, aby nedošlo k nejakým ďalším 

komplikáciám a problémom. To je môj názor. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou na vás reaguje pani poslanky ňa 

Dyttertová.  

 

 

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

 Áno. Chcela by som, pán Hr čka sa ve ľmi dobre pýta. 

Treba si uvedomi ť, ja som to povedala na za čiatku, možno 

to nezaznelo dos ť jasne. Tu je vážny problém v tom, že aj 

v materiáli, aj teraz mi to potvrdila pani riadite ľka, tu 
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sa hovorí o spolo čnosti SPECTRUM SK, akciová spolo čnosti. 

S tou vraj nie sme ani v súdnom spore, ani nemáme ž iadny 

problém.  

 

 Len to je spolo čnos ť, ktorá sa premenovala zo 

SPECTRUM REALITY, s.r.o., s ktorou, a to máme aj v 

materiáli na strane 5, so spolo čnos ť SPECTRUM REALITY 

s.r.o. so sídlom na Hlavnej, at ď.,  v sú časnosti vedie, 

viacero súdnych sporov sa vedie o vypratanie ďalších 

nehnute ľností na Sedlárskej a spory o finan čné plnenie v 

celkovej výške 300.000 Eur. Nechcem to číta ť. Je to tam v 

tom materiáli na strane 5.  

 

 Ja viem, že so SPECTRUM REALITY, však som si to 

overovala a rozprávala som s vtedajšími úradníkmi, ktorí 

mali o tom ve ľmi dobré a podrobné informácie a vedomosti. 

A práve táto spolo čnos ť je prepojená personálne. (gong) 

Celé je to o tom, že my sa tu síce budeme hra ť, že to je 

už nová spolo čnos ť, s ktorou ni č, všetko je čisté, a teda 

poďme jej da ť budovu. Ale nie sú vyriešené záväzky tejto 

spolo čnosti iná č pomenovanej z minulosti. 

 

 A preto je nenáležité, aby tu taký materiál sme 

riešili. Zvláš ť ke ď sme po čuli, že ešte sú tu v budúcnosti 

ďalšie dátumy, aj čo sa týka bytov, požiadania o prevod, a 

vyložene viacerých nejasností, ktoré sú tu. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy    
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 Pani poslanky ňa, prepá čte, faktickú poznámku ste 

vy čerpali. Ja vám rád dám slovo na vystúpenie.  

 Ale faktickú poznámku má pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ako ste, kolegy ňa, správne povedali, sú to dve 

spolo čnosti, aj ke ď sú pravdepodobne personálne prepojené. 

Ale ja nevidím dôvod, pre čo by tie súdne spory mali 

presta ť, alebo nejak. Však tie môžu prebieha ť ďalej, a ke ď 

sa s nimi súdime, tak sa s nimi budeme súdi ť s nejakým 

výsledkom. Aký to má súvis s tým, že či tu chceme preda ť 

alebo vymeni ť polku budovy a preda ť proste? 

 

 Ešte využijem len rýchlo ten čas.  

 Môžem reagova ť na vás, aj ke ď ste na za čiatku 

hovorili, že sú tam traja nájomcovia v tej budove a  máme z 

toho nejaký zisk. Tak pokia ľ ja mám vedomos ť, tak je tam 

lekáre ň, ktorá platí iba nejaké ve ľmi malé nájomné. Je tam 

nejaká PNS o ktorej neviem čo platia. A je tam z tej 

druhej strany nejaký Antikvariát, ktorý ešte v minu losti 

pán Ďurkovský im dal nejaké naozaj symbolické nájomné. 

Čiže tuná nemôžme hovori ť o tom, že by sme z toho mali 

nejaké zisky. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, pre čítajte si materiál, 40.925 Eur máme 

zo Sedlárskej každoro čne ako príjem. To len ako faktickú; 

je to tam uvedené. To nie sú až také zanedbate ľné peniaze. 
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 Pán poslanec Osuský má faktickú. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. V dokladovom materiáli je napísané, ž e 

osoba bývalého nájomcu nie je totožná s osobou žiad ate ľa. 

Je tam tak nonšalantne napísané, že v minulosti med zi 

týmito spolo čnos ťami existovalo personálne prepojenie. 

 

 Ja si dovolím zacitova ť z výpisu z Obchodného 

registra, kde figuruje v tom jednom prípade JUDr. D ušan 

Kollár, Avenu dé Grant Bretan Monaco ako akcionár a  ako 

člen dozornej rady. A v tej druhej ako prvý spolo čník 

JUDr. Dušan Kollár, podobne. Takže mám pocit, že ma teriál 

na strane 5 proste luže.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte pán poslanec Kubovi č. 

 

 

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

 Marian (p. Greksa), ako na rockera, ja som taký 

slabší postavou, takže dúfam že ťa to moc nenahnevá. 

 Ale m ňa len tak trošku zaujala tvoja odpove ď, že ako 

keby som sa ja a ty ako privátna osoba s niekým súd il, tak 

neviem či by som mu ešte nie čo išiel predáva ť a čakal že 

jak ten súd potom dopadne. To je také trošku na pob avenie, 

no. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím o vystúpenie pána poslanca Budaja. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Ďakujem pekne. K tej lekárni: Lebo ako som za čal prvý 

raz to je kauza, ktorá trvá dlhé roky. Chcem upozor ni ť, že 

ten nábytok, pod ľa. 

 

 Ale za čnem odinakia ľ. Strop a podlaha lekárne, čo sú 

predmetom vlastne tej pamiatkovej hodnoty, sú nedot knuté, 

boli aj rekonštruované tou po ľskou firmou ako tu bolo 

spomenuté. A v zásade ich ten nájomca ani nejakým s pôsobom 

nepoškodil. Ke ď bol demontovaný mobiliár, to sa nedotklo 

ani stropu, ani podlahy.  

 A tie sú dodnes krásne a vlastne plne funk čné. 

 

 Ak sú niekde poškodené steny, to naozaj nie je žia dny 

problém doopravi ť.  

 Pokia ľ ide o mobiliár chcem len povzbudi ť, aj mesto 

si trúfalo v budúcnosti túto pamiatku spojazdni ť, pretože 

má v rukách jednoduchú vec nielen slepo vyjednáva ť s 

vydiera čom, ktorý sa k tomu lacno dostal; mimochodom za 

100.000 myslím, ale ešte SK. A teraz by za to chcel  20, 

resp. 16 alebo 15 miliónov.  

 

 Ale mesto môže jednoducho zada ť historickú repliku, 

ktorá bude stá ť malý zlomok toho. Môže ju zada ť aj za to, 
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že aj pôvodný mobiliár nebol robený na mieru do tej  

lekárne. Bol vyskladaný z viacerých prvkov, repasov aný do 

toho priestoru.  

 

 A na prezentáciu pre takúto lekáre ň pokojne sa môže 

vytvori ť historická replika a pod týmto, v tejto situácii 

sa ten majite ľ, ktorý špekulatívne nadobudol ten nábytok 

dostane do celkom inej vyjednávacej pozície. A možn o sa za 

desatinu tej požadovanej ceny mesto dostane aj k to mu 

pôvodnému mobiliáru. Pretože mimo tej lekárne a mim o toho 

aby ho vyviezol z republiky, čo by mohol vyviez ť len 

protiprávne, tak sa k peniazom nedostane.       

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Posledný prihlásený pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Aj pod dojmom tejto diskusie si myslím, že teda as i 

by sme ni č neurobili zle, ke ď poprosím pani JUDr. 

Viš ňovskú, aby tento materiál predsa len stiahla z 

rokovania a dali by sme to ešte raz na finan čnú komisiu, 

nech si vydiskutujú.  

 

 Lebo mám taký pocit, že tým, že som zo Starého Mes ta 

a robím v civilnom živote to povolanie ktoré robím,  mám 

asi vä čšiu mieru informácií ako kolegovia.  
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 Tak ja by som rád bol, keby sme o tom diskutovali,  

lebo ja naozaj toto nechcem láma ť cez koleno.  

 

 Mojim cie ľom je, aby sa tí, ktorí majú nájomné byty v 

dome na Panskej 35 dostali k svojim bytom, čo nám 

novelizácia zákona o prevode vlastníctva bytov od 1 . marca 

umožňuje. A mojim cie ľom je, aby sa mesto opä ť dostalo do 

100 %-ného vlastníctva nebytového priestoru pôvodne j 

lekárne u Salvatora. A mojou ambíciou je naozaj mož no aj 

cestou verejnej zbierky vysklada ť peniaze, aby sme mohli 

kúpi ť aj pôvodný mobiliár, aby sme mestu vrátili túto 

kultúrnu hodnotu.  

 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne za toto vystúpenie.  

 Ke ďže sa už nikto nehlási do diskusie, pani doktorka, 

je to na vás.  

 

 

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

 I napriek tomu, že finan čná komisia i mestská rada 

súhlasila s týmito materiálmi, tak s ťahujem tento 

materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 
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 Myslím, že je to rozumné rozhodnutie, pretože treb a 

ho doplni ť o fakty, ktoré vám chýbali, stanovisko mestskej 

časti. Kopu veci, ktoré vyplynuli z diskusie.  

 

 Je asi užito čné, že ste sa vyjadrili v diskusii k tým 

veciam, ktoré by ste chceli v materiáli vidie ť, aby sme 

mohli o ňom rozhodova ť naozaj so zodpovednos ťou a 

znalos ťou veci. Týka so to aj súdnych sporov, personálnych  

prepojení, a všetkých tých vecí, ktoré tu zazneli. 

 

 Takto sme uzatvorili rokovanie o bode číslo 24, ktorý 

teda nakoniec nebude predmetom hlasovania.  

 

 Otváram teraz sériu majetkových bodov, ktoré 

pokra čujú ďalšími rozhodnutiami. A to sú body: 25. 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. pos chodí 

objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto , pre 

občianske združenia Allegra, so sídlom v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím keby úvodné slovo pani riadite ľka mohla 

koncipova ť tak, že by povedala úvodné slovo v prípade, že 

sú nejaké nesúhlasné stanoviská komisií alebo mests kej 

rady.  
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 V prípade, že to bude bez úvodného slova, bude to pre 

vás signál, že materiál získal podporu všade tam, k de mal 

byť prerokovaný.  

 Takto sme to robili aj v minulosti a myslím, že to  

bolo pre poslancov zrozumite ľné. 

 Pani riadite ľka, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ve ľmi krátko k predloženému materiálu, pretože 

nezískal dostato čný po čet hlasov ani vo finan čnej komisii, 

ani v mestskej rade. Ak by ste mali k tomu nejaké o tázky, 

je to pre ob čianskej združenie Allegra, ktorá požiadala o 

prenájom nebytových priestorov za symbolické 1 Eur;  my sme 

tam však navrhli vyššiu sumu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu číslo 25.  

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 

 Dávam teda priestor pre návrhovú komisiu. 

 Pán predseda, máte slovo. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 25. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Traja hlasovali za, dvanásti proti, štrnás ť sa 

hlasovania zdržalo. 

 Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie k 

tomuto bodu. 

 

 Bod číslo 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

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

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

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

 

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

 Finan čná komisia, mestská rada odporú čajú súhlasi ť s 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu do ktorej sa hlási pani námestní čka 

Nagyová Džerengová; nech sa vám pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:    

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja to nezvykne m 

robi ť, ale skuto čne som dostala informácie len v čera. Sú 

tam susedia, ktorí majú problém s novým majite ľom, ktorý 

vybavuje stavebné povolenie. Za čal stava ť na pozemkoch, 

ktoré nemal v prenájme od mesta, pretože ich mal pô vodný 

majite ľ. Rozobral náš oporný múr, ktorý sa síce v zmluve, 

ktorá je tu, zaru čuje postavi ť naspä ť takisto aj schody, 

cez ktoré chodia majitelia, ktorí sú nad nimi. Ale iba pod 

hrozbou pokuty. 

 

 Oni nieko ľkokrát vraj žiadali magistrát o vecné 

bremeno.  

 A ja by som ve ľmi rada bola, ak by teda sa tieto 

veci, ktoré som sa dozvedela v čera nejakým spôsobom 

vyjasnili, a dalo by sa ten materiál predloži ť o mesiac.  

 Ja viem, že je to nezvyklé; robím to prvýkrát.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pán 

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

 Sú to nové informácie, ktoré keby sme mali vo 

finan čnej komisii tak asi by finan čná komisia rozhodla 

inak. Takže tento návrh; a takisto klub sa pripája k 

tomuto návrhu.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Čiže podporujete, doplni ť, overi ť informácie pani 

námestní čky, ktoré zazneli verejne. Čiže ich berieme ve ľmi 

vážne. Doplníme do materiálu, a prejde to ďalším kolom na 

májové zastupite ľstvo. 

 Pani riadite ľka, môžme takto postupova ť? 

 

 

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

 Ja by som sa spýtala pani Frindrichovej.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Z h ľadiska naliehavosti toho rozhodnutia, teda kde 

sme, lebo je to otázka prístupu k pozemku.  

 Takže prosím, keby ste sa vyjadrili z vášho odborn ého 

hľadiska.  

 

Ing. Mária  F r i n d r i c h o v á, poverená veden ím 

oddelenia nájmov nehnute ľností: 

 Pekný de ň.  



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

402  

  

 Ja chcem poveda ť, že táto spolo čnos ť vstupuje len do 

práv a povinností, ktoré mala predchádzajúca spolo čnos ť 

WIGRO TRADE. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Čo znamená, čo? 

 Že ke ď WIGRO TRADE urobil problém, tak títo už 

nebudú? Alebo. 

 

 

Ing. Mária   F r i n d r i c h o v á, poverená vede ním 

oddelenia nájmov nehnute ľností: 

 WIGRO TRADE predala pozemok Mišíkovej, s.r.o., a 

preto tá vlastne nás žiada o nájom a vstupuje do pr áv a 

povinností firmy WIGRO TRADE, od ktorej kúpila poze mok. 

Čiže tam už bolo za čaté s výstavbou.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Áno, je to tak. On, ako hovoríte, za čal s výstavbou 

bez toho, aby mal náš súhlas. Už to o nie čom možno sved čí. 

A ten projekt, ktorý kúpil, a ktorý je vydaný pod ľa 
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informácií, ktoré mám tu pred sebou v e-maili, nie je ten, 

ktorý momentálne robí, on v tom opornom múre chce p ostavi ť 

garáž. Momentálne to prebieha na stavebnom úrade v Starom 

Meste a tí susedia sa necítia dostato čne chránení pred 

tým, aby nestratili ten prístup. Majú tam uložené s iete, 

at ď. Takže iba to ľko. Ten e-mail mám pri sebe, potom ho 

môžem poskytnú ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže pani riadite ľka, je to na nás. Vy musíte 

poveda ť ako predkladate ľka, ako budeme postupova ť. Je tu 

návrh na to, aby sme to predložili doplnené o mesia c.  

 

 

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

 Z právneho h ľadiska v podstate ide iba o zmenu jednej 

zmluvnej strany, postúpenie vlastne tých práv. Ako ja si 

myslím, že my sme povinní to nejakým spôsobom sa k tomu 

teraz vyjadri ť. Ja by som nestiahla tento materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nestiahla. Tak potom ideme rozhodova ť.  

 Prosím, návrhová  komisia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:   
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je v 

materiáli. 

 Ešte upozor ňujem, že je to osobitný zrete ľ až do bodu 

30. Potrebujeme trojpätinovú vä čšinu všetkých. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta  SR Bratisla vy 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán predseda. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte, aby sme rozhodl i o 

bode číslo 26. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)   

 Dvadsa ťosem prítomných poslancov. 

 Nikto nebol za, šiesti boli proti, dvadsa ťdva sa 

hlasovania zdržalo.  

 Konštatujem, že k veci sa budeme musie ť vráti ť. 

 Rozumieme tomu, že ste to vyjadrili zrete ľne 

hlasovaním. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 27. 

 

 

BOD 27:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o nebytové 

priestory, nachádzajúce sa na prízemí objektu na Pa nenskej 

ulici, orienta čné číslo 11, na pozemku registra "C" parc. 

č. 3199, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre nájomc u 

Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta, so sídlom  v 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 

 

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

 Finan čná komisia a mestská rada odporú ča súhlasi ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že toto nie je problémový materiál, pretož e 

ide o našu základnú umeleckú školu.  

 Chce sa vyjadri ť k nemu pán poslanec Osuský. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Vôbec sa nemienim 

vyjadri ť akoko ľvek inak ako kladne k tomu, aby táto 

námaha, dobrá hudobná škola dostala ďalší priestor.  

 

 Musím len v tomto mieste pripomenú ť, že nám zostáva, 

a je to možno moja perspektíva, žaby v prachu, pret ože to 

vidím cez svoju prizmu, nevyriešená otázka ZUŠ 

Podjavorinská. Ja samozrejme viem, že to je miešani e 

hrušiek s jablkami, ale budem ve ľmi rád, ak na to budeme 

myslie ť. My sme boli na obhliadke toho terénu na 

Radlinského, tam sa ukazujú tie veci v rôznom svetl e. Ale 

ja nadšene podporím tento bod.  
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 Len budem rád, ak aj na tých, ktorí sú 7 rokov v 

polro čnom provizóriu, nezabudneme. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ak ste registrovali v bode 1, pán 

poslanec Len č vystúpil s tým, že chce v rôznom predloži ť 

nejaký návrh na Podjavorinskú; tak som rozumel jeho  

vystúpeniu. Predpokladám, že to má pripravené. Čiže snaží 

sa ako predseda komisie školskej posunú ť tie veci dopredu. 

Takže ja si myslím, že ste v synchrónne. Ale pán po slanec 

chce trpezlivo po čkať na bod rôzne, pretože tam taký návrh 

patrí.   

 

 Prosím, ke ď už nikto iný sa k bodu 27 nehlási, 

poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je v materiá li. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 27. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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 Podobný bod je číslo 28. 

 

 

BOD 28:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu o miestnos ť vo 

výmere 45,14 m2, nachádzajúcu sa v suteréne stavby na 

Batkovej ulici, orienta čné číslo 2 v Bratislave, 

postavenej na pozemku parc. č. 2886, sú. č. 1188, pre 

nájomcu Základnú umeleckú školu Eugena Sucho ňa so sídlom v 

Bratislave . 

 

 

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: 

 Finan čná komisia a mestská rada odporu čila súhlasi ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 Ke ďže sa nikto k tomuto bodu nehlási, pán predseda 

návrhovej komisie. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 
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 Ako v predošlom bode, hlasujeme o návrhu uznesenia  

ako je 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.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Sme v bode číslo 29.  

 

 

BOD 29:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Nivy, parc. č. 21890/1, spolo čnosti ŠAM - STAV, spol. s r. 

o., so sídlom v Bratislave .  

 

 

Predsedajúci:  doc. RND. 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: 

 Finan čná komisia a mestská rada odporú čajú súhlasi ť. 

 A čo sa týka stanoviska starostu mestskej časti, tak 

sme požiadali 8. marca a ešte sme nedostali odpove ď. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Katastrálne územie Nivy, to je Ružinov, predpoklad ám. 

 Čiže má sa za to, že súhlasí; tak by som to povedal,  

aj ke ď to nie je úplne fér, ale ten priestor na vyjadreni e 

starostu bol. 

 

 Čiže otváram diskusiu k bodu číslo 29. 

 Nikto sa nehlási. 

 Návrhová komisia. 

 (Poznámka.) 

 Je tam stanovisko? Tak potom sa ospravedl ňujeme, pán 

starosta sa vyjadril, aby sme mu nekrivdili.  

 Je súhlasné, predpokladám, to stanovisko? (Áno.) 

 Ďakujem pekne.  

 Návrhová komisia. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je v materiá li. 

 

 

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 29. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Opä ť sme schválili platné uznesenie. 
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 Bod číslo 30. 

 

 

 

BOD 30:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. No vé 

Mesto, spolo čnosti Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" so sídlom v Brat islave . 

 

 

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

 Finan čná komisia a mestská rada odporu čili súhlasi ť.  

 Ja som predbehla; tu sme požiadali starostu 8. 3. a 

nedostali sme odpove ď. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k bodu číslo 30. 

 Nikto sa do nej neprihlásil. 

 Pán predseda návrhovej komisie má opä ť slovo. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie v bode 30. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 31. 

 

 

 

BOD 31:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo d ňa 29. 9. 2011 a 

uznesenia Mestského zastupite ľstva  hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 482/2012 zo d ňa 1. 3. 2012, ktorým bol 

schválený ako prípad hodného osobitného zrete ľa nájom  

pozemkov v Bratislave, k. ú. Ra ča a k. ú. Vajnory, 

združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom  Jure  

 

 

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: 

 Finan čná komisia a mestská rada odporu čili súhlasi ť s 

predloženým materiálom. 
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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. 

 Nikto sa do nej neprihlásil. 

 Prosím opä ť predsedu návrhovej komisie, aby uviedol 

návrh na hlasovanie.  

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je v materiá li, 

pri čom tu sta čí prostá vä čšina. 

 

 

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.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.   

 Získali sme aj prostú, aj trojpätinovú vä čšinu, čiže 

sme schválili platné uznesenie.  

 

 Bod číslo 32. 

 

 

 

BOD 32:  

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

parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a 
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parc. č. 3058/53, spolo čnosti Bytový dom Dúbravka, s.r.o., 

so sídlom v Bratislave, návrh na nájom časti pozemku v 

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

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

prípadu hodného osobitného zrete ľa, a návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Dúbr avka, 

parc. č. 3058/47 a parc. č. 3059/3, v bytovom dome Trhová 

54, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.  

 

 

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 k materiálu. 

 

 

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

 Finan čná komisia a mestská rada odporu čili súhlasi ť. 

A takisto máme súhlasné stanovisko starostu mestske j časti 

Dúbravka.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Nik sa do nej nehlási. 

 Prosím, návrhová komisia.   

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Treba nám tri pätiny všetkých a budeme hlasova ť o 

návrhu uznesenia tak, ako je navrhnuté v materiáli.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 Sme v bode číslo 33. 

 

 

 

BOD 33:  

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

ulica, parc. č. 4963/193, 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: 

 Finan čná komisia a mestská rada odporú čajú súhlasi ť s 

predloženým materiálom. Starosta mestskej časti Ra ča dal 

súhlasné stanovisko  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási priamo pán 

starosta a poslanec mestského zastupite ľstva. Nech sa 

páči. 

 

 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. K materiálu je teda priložené stanovisko 

starostu mestskej časti, avšak to stanovisko bolo tak dá 

sa poveda ť podmienené nie čím, nako ľko to je lokalita, na 

ktorej je v sú časnosti bývalý teda športový areál. To 

znamená, že v Ra či ubudne možnos ť športového využitia. My 

by sme boli radi, ak by sme mohli rieši ť takisto športovú 

plochu, ktorá je v sú časnosti majetkom mesta. Jedná sa o 

plochu, na ktorej by sme chceli zrealizova ť rekonštrukciu 

tenisových kurtov na Bilinskej ulici. Ten prípad za tia ľ 

uzavretý nebol.  

 

 Ja by som len chcel po čuť, či je teda možné, aby 

Rača, či už je to nájomná zmluva alebo zverenie pozemku. 

Ak zverenie bude problém, tak skúsim to rieši ť nejakým 

dlhodobým nájmom, aby sme proste tento areál mohli 

revitalizova ť.  

 

 A druhá vec je, chcem sa spýta ť: 

 Pochopil som to správne, že čo sa týka toho 

trojuholníka, čo tam zostáva, čo má nulové LV, že ešte 

časť z toho patrí hlavnému mestu. A pýtam sa, či nie je, 

či by nebolo rozumné to predáva ť ako celok, pretože ke ď sa 

to teraz rozdelí, tak potom budeme ur čite v nejakej 
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defenzíve pri predaji toho zvyšku, nako ľko keby to bol 

scelený pozemok, tak asi by sme za tú zvyšnú časť mohli 

dosta ť vyšší príjem do mestského rozpo čtu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani riadite ľka, prosím, keby sme odpovedali ešte v 

rámci rozpravy, ak by treba urobi ť nejaké úpravy. Nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ja by som poprosila pani Frindrichovú na zodpoveda nie 

týchto otázok. 

 

 

Ing. Mária  F r i n d r i c h o v á, poverená veden ím 

oddelenia nájmov nehnute ľností:   

 Ja by som chcela poveda ť k tomu trojuholníku.  

 Tomu sme sa už venovali v operatívnej porade a tam  

nie je celá tá časť vo vlastníctve mesta, ale je tam 

Železnice Slovenskej republiky a časť hlavné mesto.  

 

 Ale bude to zapísané až po zápise registra obnoven ej 

evidencie  pozemkov. Čiže nie je to, sú tam dvaja 

vlastníci potom. Nie je to v celosti mesto. Je to a j v tom 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte pán poslanec chce faktickou zareagova ť. 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 K tomu nájmu toho, tej športovej plochy, ktoré rie ši 

Rača s Mestom, či teda je tam možnos ť rieši ť to, ke ď v 

súčasnosti sú tam údajne nejaké prekážky oh ľadne zverenia, 

či je možné to rieši ť nejakou dlhodobou nájomnou zmluvou?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani vedúca, môžte reagova ť, prosím, lebo to sa 

netýka priamo materiálu, ale súvisí to.  

 

 

Ing. Mária  F r i n d r i c h o v á, poverená veden ím 

oddelenia nájmov nehnute ľností: 

 Treba požiada ť magistrát alebo hlavné mesto o 

zverenie alebo nájom a operatívna porada pána primá tora by 

rozhodla potom, akým spôsobom budeme ďalej naklada ť s 

týmto majetkom.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán starosta, predpokladám, že tá žiados ť príde a 

budeme sa ňou zaobera ť v osobitnom materiáli. 
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 Teraz sme v bode 33, v ktorom uzatváram rozpravu. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je predložen ý 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

33. 

 

 Bod číslo 34 sme vypustili z programu. 

 

 

BOD 34:  

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 programu rokovania.) 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

419  

 

BOD 35:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondr eja 

Nepelu, ul. Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú. Bratisl ava -  

Nové Mesto.  

 

 

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: 

 Finan čná komisia a mestská rada odporu čila súhlasi ť s 

predloženým materiálom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, môžme. V podstate je to to isté, ale povieme 

nabudúce bez úvodného slova a budeme vedie ť, že znamená to 

isté.  

 Prosím, otváram diskusiu. 

 Nik sa do nej nehlási. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Ideme na bod číslo 36. 

 

 

 

BOD 36:  

Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene k poze mkom v 

k. ú. Staré Mesto v prospech spolo čnosti IPP Services, 

s.r.o . 

 

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:  

 Uvedený materiál nebol prerokovaný na finan čnej 

komisii. Na mestskej rade nezískal dostato čný po čet 

hlasov. Neviem, či teda chcete, aby som uviedla nie čo 

bližšie k tomuto materiálu? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Áno, ur čite to urobte, pretože sme povedali, že tam 

kde to má nejakú podstatu inú než súhlasné stanovis ká, 

treba poveda ť o čo ide.   

 

 

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

 Spolo čnos ť IPP Services uzatvorila s hlavným mestom 

nájomnú zmluvu o nájme pozemku a o budúcej zmluve o  

zriadení vecného bremena. Ú čelom tohto nájmu bola 

realizácia výstavby a prevádzkovania podzemných gar áží v 

lokalite Mudro ňova - Strelecká s vybudovaním priestorov 

pre poskytovanie informa čných služieb Bratislavskou 

informa čnou službou. 

 

 Na základe tejto zmluvy o budúcej zmluvy má by ť teda 

zriadené vecné bremeno. V zmluve bola riadne zadefi novaná 

jednorazová odplata na zriadenie tohto vecného brem ena. A 

v podstate my v tom materiáli potom jasne ukazujeme , alebo 

teda po právnej stránke čo to znamená zriadenie vecného 

bremena?  

 Znamená, že hlavné mesto sa nezbavuje svojho 

vlastníckeho práva. Je to inštitút, ktorý je súdne 

vymáhate ľný. To znamená, že raz ke ď sme sa v zmluve o 

budúcej zmluve zaviazali k zriadeniu takéhoto vecné ho 

bremena, sme povinní túto zmluvu rešpektova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Otváram diskusiu, do ktorej sú prihlásení zatia ľ 

dvaja poslanci.     

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Treba pravdepodobne preveri ť, pretože ja sa 

domnievam, že túto zmluvu o budúcej zmluve, ktorú 

uzatvoril pán primátor Ďurkovský s IPP Services 5. 3. 

2009; ak tú máte na mysli, tak tú mestské zastupite ľstvo 

neschva ľovalo.  

 Čiže ide o porušenie zákona o Bratislave a zákona o 

obecnom zriadení. 

 

 Na základe tohto porušenia zákona my by sme nemali  

sanova ť svojim hlasovaním; aj tak by sme sa dostali do 

rozporu so zákonom. Tá zmluva je neplatná z tohto 

hľadiska.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka chce reagova ť faktickou poznámkou na 

toto vystúpenie. 

 

 

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

 V tom čase ešte neplatil tento inštitút, že sa museli 

tieto materiály schva ľova ť v mestskom zastupite ľstve.  

 Po právnej stránke je táto zmluva platná. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže nájomnú zmluvu mohol podpísa ť pán primátor do 

júna 2009, kedy sa zmenil zákon. A od 1. 7. 2009 už  musí 

všetko rozhodova ť mestské zastupite ľstvo. 

 Pán poslanec Šindler je prihlásený; nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som si preštudoval tento 

materiál, bol som sa aj na tvári miesta pozrie ť ako to 

vyzerá, nako ľko v priestoroch pri vstupe do týchto garáží 

je vybudovaná pre, pôvodne pre BKIS, teraz pre BTB 

miestnos ť alebo kancelária pre túto oblas ť, turistická, 

pre oblas ť hrad, kde je ve ľmi dôležitá z poh ľadu 

turistického ruchu. Taktiež je sú časťou toho alebo tej 

nájomnej zmluvy, alebo teraz zmluvy o vecnom bremen e aj 

záväzok investora odovzda ť verejné WC, ktoré z poh ľadu ako 

ceny si myslím že je príspevok k tomu vecnému breme nu.  

 

 Ja som si to nejako prepo čítal a vychádza to na m2 

vecné bremeno 61,17. A ke ď sa pripo čítajú k tomu položky 

pre BTB, kancelária pre BTB a tieto verejné WC, tak  v 

zásade dá sa hovori ť, že to vychádza asi na nejakých 120 - 

130 Eur na m2, čo si myslím vzh ľadom na to, že sa jedná o 

stavbu, ktorá nám v tejto lokalite vytrhla t ŕň z päty, že 

sa tam to neš ťastné parkovisko takého divokého charakteru 

premenilo na naozaj pekný priestor, tak by sa to da lo 

akceptova ť. 

 Ja budem v tomto prípade hlasova ť za tento materiál. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Chcem vás informova ť, že do diskusie sa prihlásila 

pani Katarína Šimon či čová, ktorá chce vystúpi ť k tomuto 

bodu programu. 

 Takže sa vás chcem opýta ť, či súhlasíte, aby mohla 

dosta ť slovo. 

 Prosím, kto súhlasí, nech zdvihne ruku. 

 (Hlasovanie.) 

 Konštatujem, že ste jej udelili súhlas. 

 

 Pani Šimon či čová, nech sa vám pá či, máte priestor.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ešte raz vás všetkých zdravím. 

 Chcela by som najprv k tej právnej stránke: Zákon o 

obecnom zriadení platí do roku 1990 a tam je presne  

vyhradené mestskému zastupite ľstvu, z ktorého potom 

vychádza aj zákon o Bratislave, pre čítam: 

 

 Je vyhradené, okrem iného, ur čova ť pravidlá 

nakladania s majetkom Bratislavy.  

 Teda to už je prepísané ale do zákona o Bratislave .  

 

 Vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení a so štát nym 

majetkom prenechaným Bratislave, a schva ľova ť 

najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a 

kontrolova ť hospodárenie s ním.    
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 Medzi najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto maje tku 

možno zaradi ť aj zmluvu o budúcej zmluve. Je pravda, že 

keby bol bývalý primátor Ďurkovský uzavrel nájomnú zmluvu 

na dobu kratšiu ako 10 rokov, to mohol urobi ť bez 

mestského zastupite ľstva. Ale zmluva o budúcej zmluve už 

predsa na základe ktorej, ale z čoho vyplýva 40-ro čné 

vecné bremeno, to už je teda nakladanie s majetkom mesta, 

a o tom v každom prípade musia rozhodnú ť poslanci.  

 

 Zmluva o budúcej zmluve sa vä čšinou v mestskom 

zastupite ľstve schva ľovala. Nerozumiem tomu, pre čo táto 

nie. Boli také zmluvy o, čo ja viem, na Predstani čné, 

potom na River Park II zmluva o budúcej zmluve; poz náme 

viaceré také. Toto nie. A pritom to je úkon týkajúc i sa 

tohto majetku a patrí medzi najdôležitejšie; teda z mluva o 

budúcej zmluve a potom z toho vyplývajúce vecné bre meno.  

 

 Čiže, ak je zmluva o zriadení vecného bremena 

založená na nezákonnej, čiže neplatnej zmluve, tak to nie 

je dobrý za čiatok. To som len chcela poveda ť.  

 To je právna stránka veci.  

 

 Druhá stránka veci je súlad s územným plánom.  

 Streleckej sa venujeme od roku 2005, kedy sa tam m al 

pôvodne urobi ť park; hoci vtedy nebol nový územný plán ale 

sa pripravoval nový územný plán s tým, že tam bude zele ň.    

 

 Mal sa tam urobi ť park, kedy bolo vydané územné 

rozhodnutie na park. Tak sa odvolala Národná rada, že tam 

chce ma ť garáže a nesúhlasí s parkom.  
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 Krajský stavebný úrad zrušil odvolanie Národnej ra dy 

a povedal: Nemôže; lebo to už bežalo. Už prišiel ro k 2007, 

kedy bol schválený nový územný plán. Krajský staveb ný úrad 

povedal, že tam je predsa kód 1110, parky a sadovní cke 

upravené plochy, kde sú parky, garáže neprípustné.  

 A potom bolo ticho chví ľu.  

 

 My sme tam mali asi 3 výrubové konania, furt po 

nejakej dobe na to isté miesto.   

 Potom bolo ticho. 

 

 Potom sme sa dozvedeli, že primátor Ďurkovský 

podpísal nájomnú zmluvu. Vypýtali sme si cez infozá kon a s 

hrôzou sme zistili, že je zárove ň aj zmluvou o budúcej 

zmluve. Takto sme sa dozvedeli, ja som si pre istot u, pán 

primátor, dnes skoro ráno (gong) prešla celý rok 20 08 a 

začiatok roku 2009, žiadne schva ľovanie mestským 

zastupite ľstvom nebolo. Takže by som poprosila, keby sa 

toto prerobilo, lebo tá zmluva je zlá, je proste za ložená 

na nezákonnom a neplatnom akte, tá o vecnom bremene . 

Ďakujem pekne.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 To je závažná informácia.  

 Chcem sa opýta ť, či sa ešte niekto chce vyjadri ť v 

diskusii? 

 Konštatujem, že nie.  
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 Pán poslanec Osuský, prepá čte, nech sa pá či. 

 

 

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

 Zhodou okolností z titulu svojej funkcie v Starom 

Meste som bol od nejakého momentu involvovaný v dis kusii s 

občanmi pri ľahlých budov. A pravda je, že samozrejme ako 

to tak vždy býva, ľudia "sliši trávu rúst". A pravda je, 

že mali obavu, že im spadne dom, že je tam neriešit eľné 

žulové podložie, ktoré sa nebude da ť nijak ako dynamitom 

rieši ť, že kvôli tomu im to teda popadá.  

 

 No, ja som pozoroval ako poslanec Národnej rady 

stavbu tej garáže. Najprv tej jamy a potom tej gará že. A 

musím poveda ť, že chvalabohu ni č zlého sa nestalo, 

očividne to šlo bez dynamitu, teda nebola tu švédska žula. 

 

 A dnes je, ke ď si pomyslím na stav toho terénu na 

prahu národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad  a 

zhodou okolnosti ešte aj parlamentu Slovenskej repu bliky, 

tak to bolo nie čo desivé. To bol tankodrom z Libavy so 

zvalcovaným trávnikom, ktorý mal ovšem pre ľudí z 

pri ľahlej zóny tú ve ľkú výhodu, že tam mohli bezplatne 

parkova ť.  

 

 Tu vznikla ve ľká diskusia o tom, popri všetkých 

rizikách dynamitu a žuly, že teda ako kde budú park ova ť?  

 

 Presne vzaté, všetci tí, ktorí tam roky parkovali,  

porušovali všetky možné predpisy, pretože parkovali  na 
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zeleni, pretože oni vlastne trošku viedli ten boj k vôli 

par číku.  

 

 Dnes, ke ď mi osud doprial by ť opä ť v Národnej rade 

tak vidím to čo tam vzniklo. A musím poveda ť, že ak pani 

Šimonči čová hovorí o probléme právnom, tak nepochybne 

necítim sa kompetentný rozhodnú ť o tom. 

 

 Ale to, že to dielo nebolo zlé a nebolo na neprosp ech 

Bratislavy, ľudí, dokonca i z okolia v porovnaní s tým 

zvalcovaným par číkom, tak ak platí finis coronat opus, tak 

tento koniec bol dobrým koncom toho príbehu.  

 

 Takže pripájal by som sa k návrhu kolegu Šindlera a 

hlasoval by som za to napriek tomu že to neprešlo c ez 

komisie z prostého h ľadiska, že to dielo nie je zlé. A ak 

to nemá poškodzujúci charakter z h ľadiska finan čného, teda 

ak je výmer dobrý finan čne, tak si myslím že v ďaka Bohu za 

vybudované dielo.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y      

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Pán kolega, dobrý koniec môže by len tam, kde je 

začiatok v súlade s právom. To, na čo upozor ňujem aj ja, 

aj pani Katarína Šimon či čová, nie je estetický vzh ľad ani 

dojmy pánov poslancov z Národnej rady. Nakoniec dáv no to 
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mala rieši ť verejná správa, nemala čaka ť na súkromníka, 

možno by bolo menej problémov. 

 

 Takto sa odovzdala lukratívna pozícia, kde sa obvy kle 

pohybujú najlepšie finan čne zabezpe čení ob čania Slovenskej 

republiky, čiže majú aj na drahé parkovné, ak treba ich 

hostia, a podobní.  

 

 Táto lukratívna pozícia sa teda odovzdala na výsta vbu 

súkromnému investorovi. To všetko nechce nikto a ne môže 

vraca ť spä ť. My len nástojíme na tom, aby mesto robilo 

kroky, ktoré sú v súlade s právom a upozor ňujeme na 

zadrhely. Ni č viac, ni č menej. Prípadne aj na to, aby si 

vyžiadalo také nájomné, ktoré by nebolo smiešne.  

 

 

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:    

 Ďakujem pánovi Budajovi za to čo povedal, To je 

nepochybne v zásade v poriadku a nemám čo by som proti 

tomu namietol. Už som dnes raz hovoril, že z nepráv a nemá 

vzniknú ť právo. Len pre m ňa lekára je tu názor právni čky, 

pani riadite ľky sekretariátu, že to nebolo vtedy potrebné, 

a názor akceptovanej mnou osoby pani Šimon či čovej, aj vás 

pán kolega Budaj, že to bolo porušenie práva.  

 V tomto teda musím poveda ť, že nemôžem ma ť relevantný 

názor.  
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 A takisto uznávam, ako som nazna čil že je dôležité, 

aby prínos finan čný z toho bol adekvátny. To je ďalší bod, 

a v tom sa spolieham na kolegu Šindlera. 

 

 To znamená, že nevyriešená zostáva právna otázka t ej 

veci, a tam sa rád podrobím akémuko ľvek objektívnemu 

záveru.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, závere čné 

slovo má pani riadite ľka. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Čo sa týka výšky na zriadenie vecného 

bremena, žia ľ, s touto finan čnou čiastkou nevieme urobi ť 

ni č, pretože je pevne stanovená v zmluve. To znamená, aj 

keby sme s jej výškou nesúhlasili, ke ď nebude súhlasi ť 

druhá zmluvná strana s výškou, ni č neurobíme.  

 

 Čo sa týka právneho názoru k platnosti, resp. 

neplatnosti tejto zmluvy, či bola a mala by ť schva ľovaná v 

mestskom zastupite ľstve, ako bolo povedané, bol iný právny 

režim. Pod ľa zákona nebolo potrebné schva ľova ť takúto 

zmluvu v mestskom zastupite ľstve. 

 

 A ešte si treba uvedomi ť, že vlastne z tejto zmluvy 

vyplýva aj záväzok žiadate ľa, že výlu čne na svoje náklady 
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zrealizuje stavbu podzemných garáží priestormi pre 

poskytovanie informa čných služieb Bratislavskou informa č-

nou službou.  

 

 Takže na základe toho potom bude uzatvorená dohoda . A 

táto dohoda, vlastne už ju máme na stole a čakáme na 

schválenie tohto materiálu, aby sme sa k nej mohli 

vyjadri ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj, faktická poznámka. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 No, ja si neviem pomôc ť, pani riadite ľka, ale ak by 

mohol primátor aj v minulosti obchádza ť zmluvu o zmluve a 

vytvára ť 40-ro čné nájmy, vytvára ť vecné bremeno krytím, 

teda vlastne ide o nájom a on prekrýva, vlastne obc hádza 

zákony, no ak by sme na tomto stavali právo, tak by  sme 

naozaj posväcovali veci, ktoré sme sami kritizovali .  

 

 Tu je jasné, že mesto malo uzavrie ť, bu ď poctivo 

preda ť ten pozemok, nech sa pá či, nech stavajú na svojom. 

Alebo uzavrie ť zmluvu pri trvalom užívaní; lebo tam nemá 

význam rozpráva ť, či je bremeno 30-ro čné alebo 40-ro čné, 

to tam bude stá ť aj o 100 rokov. 

 

 Ale ktosi chcel vyhovie ť, obra ť mesto o príjmy, 

vyhovie ť komusi a za čali sa h ľadať triky, ako obís ť zákon. 
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A ako obís ť ten fakt, že primátor aj prenájom nemôže 

uzavrie ť na 40 rokov bez vedomia poslancov.  

 

 Ja som bol tiež svedkom schva ľovania mnohých zmlúv o 

budúcej zmluve (gong) a nemyslím si, že primátor mo hol 

obís ť zastupite ľstvo. 

 

 A znovu navrhujem, aby ste podrobili toto analýze,  

aby sme nenadviazali na nejaký stav, ktorý je čo i len z 

jednej tretiny sporný. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Feren čáková. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Vzh ľadom zase ku 

skuto čnostiam, ktoré teda tu vyšli najavo navrhujem teda 

stiahnu ť tento bod. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Všetko?  

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka. 

 Ešte pán poslanec Šindler faktickou chce reagova ť na 

pani poslanky ňu Feren čákovú. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som ešte chcel da ť do 

pozornosti na poslancov, že tento materiál ke ď stiahneme, 

tak si oddialime tú možnos ť zriadenia tej kancelárie BTB, 

na ktorú čakáme, a predstavenstvo BTB jednohlasne 

odsúhlasilo, že by sme ju chceli v letnej turistick ej 

sezóne zariadi ť nábytkom, aj sprevádzkova ť, aj sfunk čni ť. 

Takže, ke ď sa to posunie na máj, tak prakticky nám ostane 

pár dni, aby sme to ešte rozbehli do leta. Lebo ke ď to 

nerozbehneme do leta, tak už cez leto sa nám to už zrejme 

nepodarí. A chceli sme si to odskúša ť. 

 

 Takže, len aby sme vedeli, že ako BTB, kde som člen 

predstavenstva, tak sme sa tou otázkou zaoberali a 

jednohlasne sme odsúhlasili, že máme o tento priest or 

záujem. A mesto súhlasí s tým, že nám to po prevzat í tohto 

priestoru hne ď obratom odovzdá na používanie. Ďakujem.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, možno by ste sa mohli vyjadri ť k 

tomu, či môžme urobi ť to, že schválime materiál tak ako 
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je. A preveríme to, čo požaduje pán poslanec Budaj, to 

znamená vznik tej povinnosti alebo toho vz ťahu založený 

rozhodnutím alebo podpisom pána primátora Ďurkovského. 

Nech sa pá či. 

 

 

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

 Súhlasím s vašim návrhom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Dobre.   

 Pán poslanec Hr čka, neviem, kde ste pán poslanec? 

Ahá, prepá čte, tam ste. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja sa ospravedl ňujem. Ja len sa chcem opýta ť, aké to 

má právne následky ke ď odsúhlasíme nie čo a náhodou, 

náhodou by sme zistili, že to je pravdivé, tak poto m ako 

to bude vplýva ť na toto rozhodnutie, ktoré teraz; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Úprimne vám poviem, že by sme museli, keby sme 

zistili že malo to by ť prerokované, resp. malo to by ť v 

zastupite ľstve, boli by sme tam kde sme dnes s PKO. To 

znamená museli by sme sa spori ť na súde, že tá zmluva je 

neplatná a tla či ť tak povediac tú druhú stranu k uzavretiu 
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výhodnejšiemu nájmu; pokia ľ tomu dobre rozumiem. To by sme 

mohli urobi ť z h ľadiska mimosúdnej dohody.   

 

 Tá neplatnos ť nevzniká preto, že my si to tu povieme, 

alebo to povie nejaký právnik. Môže vzniknú ť len 

právoplatným rozhodnutím súdu. Čiže, keby sme zistili, že 

bolo treba, tak musíme tú cestu potom dôsledne sled ova ť a 

snaži ť sa vyrieši ť aj ten základný vz ťah, ktorým bol celý 

problém založený. 

 Pán poslanec ešte.  

 

 

Ing. Ján   H r č k a, poslanec MsZ: 

 Drobnos ť. Ospravedl ňujem sa. Len tým pádom toto 

rozhodnutie na daný fakt nebude ma ť žiadny vplyv. Už sa 

chcem iba uisti ť, že napríklad, potom to niekto nebude 

môcť využi ť, že týmto rozhodnutím mu vznikne zase nejaký 

iný právny stav a ešte sa nám zhorší pozícia. To sa  len 

chcem uisti ť.  

 

 

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:  

 Ur čite nie. Týmto rozhodnutím ur čite nie. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Čiže sme uzavreli diskusiu k bodu, ktorý nebol taký 

úplne jednoduchý.  

 A dávam priestor pre návrhovú komisiu, aby sa 

vyjadrila, čo s tým? Nech sa pá či. 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Návrhová komisia neobdržala žiaden dopl ňujúci ani 

pozmeňujúci návrh. Čiže budeme hlasova ť o tom, ktorý je v 

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

návrhu, ktorý máte uvedený v materiáli; tak ako uvi edla 

návrhová komisia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdva z nich hlasovalo za, nikto nebol proti, 

piati sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 36. 

 

 

BOD 37:  

Návrh na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemko ch v 

Bratislave, k. ú. Nivy, prislúchajúcich k bytom a 

nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR 
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Bratislavy, od spolo čnosti JURKI-HAYTON, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Predložený návrh sme vypracovali v 

dvoch alternatívach, pri čom finan čná komisia a mestská 

rada súhlasili s druhou alternatívou.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To ľko úvodné slovo.  

 Otváram diskusiu k číslu 37. 

 Ke ďže sa nikto nehlási, poprosím opä ť návrhovú 

komisiu. Pán predseda. 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Budeme hlasova ť o alternatíve dva, tak ako je uvedená 

v materiáli. 

 

 

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 alternatíve 

číslo dva predloženého materiálu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných. 

 Dvadsa ťpäť za, nikto nebol proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.   

 

 Bod číslo 38. 

 

 

 

BOD 38:  

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Vraku ňa, 

parc. č. 3898/3, do správy mestskej časti Bratislava -  

Vraku ňa.  

 

 

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

 Finan čná komisia a mestská rada odporú čajú súhlasi ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Čiže bez úvodného slova.  

 Pán poslanec Kugler, nech sa vám pá či.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Predmetný pozemok, ktorý je uvedený v materiáli sa  

nachádza v lesoparku mestskej časti. Na tomto pozemku je 

zele ň, sú tam parkové úpravy. O tento pozemok sa stará 

mestská časť Vraku ňa.  

 

 Mestská časť má záujem revitalizova ť lesopark 

mestskej časti. A nako ľko je to vo vlastníctve hlavného 

mesta a chce túto revitalizáciu mestská časť vykona ť z 

prostriedkov Opera čného programu Bratislavského kraja, tak 

je potrebné, aby tento pozemok bol zverený mestskej  časti. 

 

 A z toho dôvodu by som chcel poprosi ť o podporu tohto 

bodu programu. Ďakujem. 

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Pán poslanec Šindler. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ako poslanec za mestskú časť 

Vraku ňa sa pripájam tu k pánovi Kuglerovi a prosím o 

podporu tohto materiálu. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa už nikto do diskusie po vás neprihlásil, má 

slovo návrhová komisia. 
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Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Hlasujeme 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 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Bod číslo 39. 

 

 

 

BOD 39:  

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

do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bez úvodného slova. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Kríž. 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo.  
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 Tak ako kolegovia v predchádzajúcom materiáli, ja by 

som sa tiež rád prihovoril za podporu tohto zvereni a. Ide 

o, ako viete z materiálu, o pozemky v okolí Ve ľkého a 

Malého Draždiaka. Mestská časť sa snaží o toto územie 

stara ť. Pán primátor si to ur čite pamätá z obdobia 

starostovania. Snažíme sa tam napriek tomu neš ťastnému 

vysokému napätiu vytvori ť ur čité zázemie na letné 

rekreácie a na kúpanie obyvate ľov. A chystá sa tam projekt 

na revitalizáciu okolia.  

 Čiže k tomuto by nám ve ľmi pomohlo, aby sme tieto 

plochy mali zverené. Ďakujem ve ľmi pekne.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za vaše vystúpenie. 

 Nikto sa ďalej nehlási. 

 Prosím návrhovú komisiu.  

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 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 

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal.  

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 Bod číslo 40. 

 

 

 

BOD 40:  

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Karlo va Ves, 

parc. č. 1669/611, do správy mestskej časti Bratislava -  

Karlova Ves.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Opä ť bez úvodného slova.  

 Tu nemáme lobistov z Karlovej Vsi, takže bez 

diskusie. Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Nech sa pá či, pán predseda návrhovej komisie; zhodou 

okolnosti tiež poslanec za mestskú časť Karlova Ves. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec  

MsZ:   

 Hlasujeme 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 
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 Nech sa vám pá či; prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 

 

BOD 41:  

Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vysporiadani a 

podielového spoluvlastníctva k nehnute ľnosti v k. ú. Staré 

Mesto (Hviezdoslavovo námestie 11) v prebiehajúcom súdnom 

konaní . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani riadite ľka, nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tento návrh, ktorý sme predložili, 

sťahujem z dôvodu vyriešenia ešte nejakých otázok, kt oré 

momentálne nemáme k dispozícii.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže o materiáli nebudeme rokova ť? Dobre. 
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 Máme tam súdny spor, kde budeme musie ť kona ť, tak 

povediac autonómne, a potom vlastne prís ť s informáciou a 

s návrhom na rozhodnutie do zastupite ľstva. 

 Čiže bod 41 bol stiahnutý z programu. 

 

 Bod číslo 42.   

 

 

 

BOD 42:  

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v právnej ve ci 

žalobcu CZB Real, s.r.o., proti žalovanému: hlavné mesto 

SR Bratislava, o náhradu škody vo výške 315 000,00 Eur, č. 

k. 18 C 41/2003.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa pá či, bez úvodného slova.  

 Nikto sa do diskusie nehlási. 

 Pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme 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 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

445  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťjeden prítomných poslancov znamená, že nie sme 

uznášaniaschopní. 

 Pán poslanec, nefungovalo vám zariadenie?  

 Môžme na žiados ť pána poslanca Greksu opakova ť 

hlasovanie?  

 Znamenalo by to, že nás tu ale musí by ť 23.  

 Pán poslanec Nesrovnal sa v tejto chvíli vrátil, čiže 

je ve ľká nádej, že to tak bude. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte ešte raz o uznes ení 

v bode 42. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných. 

 Dvadsa ťštyri za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal, jeden poslanec nehlasoval.   

 Prijali sme uznesenie k bodu 42. 

 

 Sme v bode 43. 

 

 

BOD 43:  

Návrh na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom  SR 

Bratislava a Národnou bankou Slovenska.  

 

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

 Ďakujem pekne. Ve ľmi krátke úvodné slovo, pretože sme 

v návrhu uznesenia predložili štyri varianty. Finan čná 

komisia a mestská rada odporu čili súhlasi ť s variantom 

číslo 4. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže sme v alternatíve 4.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Nik sa do nej neprihlásil, prosím návrhovú komisiu . 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o variante číslo 4, tak ako je navrhnutý 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných. 

 Dvadsa ťpäť za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Prosím, keby sme ešte prerokovali body 44 až 48. 
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 Potom mám pre vás pripravené chlebí čky, aby sme 

vydržali bod rôzne, pretože sa bojím, že tu budeme sedie ť 

ako siroty.  

 Bolo to na žiados ť niektorých poslancov.  

 Ja by som urobil tie body, sú krátke.  

 Myslím, že je možné, aby ste rozhodli o nich, a po tom 

už nie je nutné hlasova ť.     

 Čiže nie, zamknú ť netreba. Treba disciplínu.  

 

 Bod číslo 44. 

 

 

 

BOD 44:  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo výške 

20.701,93 Eur . 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bez úvodného slova.  

 Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 Slovo má pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako je uvedené v materiáli . 

 

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. 

 Ďakujem kolegyniam z oddelenia správy nehnute ľného 

majetku za trpezlivé predloženie materiálov.  

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

44.  

 Ešte by to chcelo nejaké hlasy. 21 zatia ľ. 25, ó.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných. 

 Trinás ť za, sedem proti, traja sa zdržali, dvaja 

nehlasovali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Bod číslo 45. 

 

 

 

BOD 45:  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo výške 

6.195,62 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou.  

 

 

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: 

 Krátke úvodné slovo. K predloženému materiálu 

finan čná komisia neodporú čala schváli ť, mestská rada 

odporú čala schváli ť mestskému zastupite ľstvu. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, to by bolo treba vysvetli ť. 

 Bolo to preto, že tam došlo k vysvetleniu ur čitých 

skuto čností, ktoré aj pán predseda Nesrovnal, ako predsed a 

finan čnej komisie pripustil, že treba prehodnoti ť ten 

nesúhlas, ktorý dala finan čná komisia. A že keby bol vedel 

tie veci skôr, tak ur čite by to hlasovanie na finan čnej 

komisii dopadlo inak.  

 To dávam len informáciu zo v čerajšieho rokovania 

predsedov poslaneckých klubov.  

 

 Máme tu, prosím, troch prihlásených. 

 Faktickou poznámkou otvára diskusiu k tomuto bodu pán 

poslanec Budaj.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja by som chcel poprosi ť, aby napriek tomu, že vždy 

sme pri týchto bodoch ve ľmi unavení a nechcem dnes naozaj 

molestova ť pani riadite ľku, ktorá má tak trochu premiéru. 

Ale my by sme potrebovali nad istú sumu naozaj troc hu 

podrobnejšie vysvetlenie. 

 

 V predošlom bode sa nám podarilo schváli ť odpustenie 

Ministerstvu spravodlivosti, ktoré nám užívali poze mok bez 

zaplatenia, aspo ň myslím že sa nemýlim, a dlhovalo nám 

20.000 Eur. A to Ministerstvo spravodlivosti nie je  

krachujúca firma, od ktorej by sme nemali nikdy dos ta ť 

peniaze. A už vôbec Ministerstvo spravodlivosti by si malo 
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rozmyslie ť, či dáva takýto precedens dodržiavania práva 

zákonov ako je neplatenie za užívanie pozemku. 

 Ale to už teda, bohužia ľ, prešlo pred chví ľou. 

 

 Poprosím vás, pre budúcnos ť. Možno teraz tie vä čšie 

čiastky, ve ď 20.000, 6.000, niektoré tie čiastky sú v 

tisícoch Eur a netýkajú sa starenky, ktorá je vo fi nančnej 

núdzi ale štátnych inštitúcií, tak poprosím pani 

riadite ľku pre budúcnos ť, (gong) aby sa radšej pripravila 

na podrobnejšie predstavenie tých odpustení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že, to je možné, aby sme to tak robili, ak o 

ste navrhli, pán poslanec.  

 Nie je problém uvies ť ten materiál aj širšie.  

 

 K tomuto, ktorý teraz rokujeme diskutuje pani 

poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som bola jedna z tých vo 

finan čnej komisii, ktorá hlasovala proti.  

 Ale vzh ľadom na nové skuto čnosti chcem poveda ť, že 

vlastne tá spolo čnos ť ktorá požaduje odpusti ť tento dlh, 

vymáhanie poh ľadávky, bola to spolo čnos ť, ktorá budovala 

nájomný dom v Karlovej Vsi a sú časťou stavebného povolenia 

bolo vybudova ť trafostanicu, križovatku, chodníky.  
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 A po čas doby výstavby mala s mestom nájomnú zmluvu na 

tieto pozemky. A po kolaudácii chcela tieto veci, k toré 

som spomínala, odovzda ť mestu, dodnes sa tak nestalo. A 

preto koncom roka 2008 požiadala, aby nemusela plat i ť 

nájom, pretože chcela to odovzda ť, ale mesto dodnes 

nekonalo. 

 

 Preto si myslím, že bolo to aj na súde a súd uznal , 

že vlastne mesto si neplnilo svoju funkciu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Feren čáková. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som chcela ešte raz 

zareagova ť. Na mestskej rade som upozornila na to, ale 

teraz by som poprosila. Tak ako bolo v minulosti zv ykom 

pri takýchto materiáloch sa uvádzalo, či sa jedná o 100 % 

sumy ktorú odpúš ťame, ale 80 %. Sme tam mali takú dohodu, 

že ke ď bolo 80 %, tak tie sa automaticky teda schva ľovali. 

Ale teda pri tých 100, tam sa ešte o tom viac disku tovalo. 

Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, chcete 

sa vyjadri ť, pani riadite ľka, k tejto diskusii? 

 Myslím, že pani poslanky ňa Tvrdá to vysvetlila 

presne, že v čom spo číva ten dlh, ktorý teraz riešime. 

 Ke ďže nechce sa vyjadri ť pani riadite ľka, dávam 

priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:   

 Budeme hlasova ť o návrh uznesenia tak, ako je 

predložené v materiáli. 

 

 

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.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných. 

 Pätnás ť za, nikto nebol proti, desiati sa hlasovania 

zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

45. 

 

 Sme v bode číslo 46. 

 

 

BOD 46:  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v sume 

163.449,99 Eur s príslušenstvom.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ide o poh ľadávku, ktorá vznikla z 

bezdôvodného obohatenia. To znamená, že spolo čnos ť VOBE s 

ru čením obmedzeným užívala majetok vo vlastníctve hlav ného 

mesta, avšak bez zmluvného vz ťahu. Neplatila teda nájomné 

v období od 11. 7. 2009 do 10. 7. 2011. Zažalovali sme 

túto spolo čnos ť na súde, na úhradu sumy 363.449,99 Eur.  

 

 Vzh ľadom k tomu, že pri výpo čte tejto sumy sme 

vychádzali z nášho interného predpisu, a to z pravi diel  

pri realizácii a sledovaní záväzkových vz ťahov k 

nehnute ľnému majetku, súd nás vyzval na vypracovanie 

súdnoznaleckého posudku, pretože interné predpisy v  rámci 

súdneho konania neuznáva. 

 

 Na základe tohto súdnoznaleckého posudku nám mala 

spolo čnos ť zaplati ť 171.034,49 Eur. My sme však s nimi na 

základe aj odporú čania finan čnej komisie ešte komunikovali    

a dosiahli sme, že spolo čnos ť nám uhradí 200.000 Eur. Čiže 

z tohto dôvodu žiadame o odpustenie tej zvyšnej čiastky, 

ktorá je síce vysoká, ale v súdnom procese by sme b oli 

neúspešní. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne za to vysvetlenie.  

 Otváram diskusiu k bodu číslo 46. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Čiže opä ť je tu priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:   

 Hlasujeme 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 46. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných. 

 Dvadsa ťdva za, nikto nebol proti, štyria sa 

hlasovania zdržali. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 47. 

 

 

BOD 47:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Hummelova 6, 8, Lovinského 43, Svidníc ka 21, 

Jégeho 5, Žitavská 6, Ra čianska 41, Ra čianska 43, 

Račianska 65, Hany Meli čkovej 7, Jána Stanislava 25, 

Bagarova 24, Nejedlého 45, Landauova 32, Heyrovskéh o 12, 
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Ševčenkova 6, Zadunajská cesta 7, Hrobákova 7, Jasovská  

49, Šintavská 26A, vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Klasicky bez úvodného slova.  

 Ke ďže sa nikto nehlási do diskusie, prosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie  Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 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. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 Podobný osud má bod číslo 48. 

 

 

BOD 48:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 847/2005 zo d ňa 
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27. 10. 2005, č. 768/2009 zo d ňa 24. 09. 2009. č. 

1210/2010 zo d ňa 04. 11. 2010 a č. 205/2011 zo d ňa 30. 06. 

2011 . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bez úvodného slova.  

 Nikto sa nehlási, prosím opä ť návrhovú komisiu. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme 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 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Dvadsa ťšes ť prítomných. 

 Dvadsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Teraz je tu otázka, ako to urobíme s tou prestávko u?  

 Pretože môžme sa pusti ť do toho čo máme pred sebou, 

ale to môže trva ť trištvrte hodinu a myslím že chlebí ček 

by celkom dobre zapasoval. Je ich tam ve ľké množstvo, 

pretože mysleli sme si, že budeme "completo". Ale k eďže 

zostala menšia časť, tak na každého z vás pripadne vä čší 
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podiel chlebí čkov. Nie čo na úrovni 4,3, a podobne. Takže 

myslím, že mohli by sme da ť prestávku. 

 

 Ešte možno bod 49, vybavené interpelácie, lebo tam  

treba závere čným hlasovaním urobi ť to, že berieme na 

vedomie.  

 Ak má niekto nejakú problematickú interpeláciu, ja  to 

rád teda nechám po tej prestávke.  

 Môžme ešte 49-tku? (Áno.) 

 

 

 

BOD 49:  

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 

 Čiže otváram bod 49 a dávam priestor pre vás, pokia ľ 

máte pocit, že sme na nie čo neodpovedali, alebo 

neodpovedali tak ako ste požadovali. Máte priestor teraz.  

 Zdá sa, že taká prihláška do diskusie neprišla.  

 Poprosím pána predsedu návrhovej komisie. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťšes ť prítomných 

 Dvadsa ťšes ť za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 

 Teraz naozaj prestávka; 19,48 do 20,05, do 20,10? 

 

     20,10 budú interpelácie a rôzne ako posledné d va body 

nášho dnešného rokovania. 

 Prosím, toto nie je koniec ale prestávka. 

 

 (Prestávka od 19,48 h do 20,10 hod. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážení páni poslanci je 20,08 h. 

 Pozývam aj ostatných, ktorí ešte neprišli do 

rokovacej sály, aby sa dostavili, aby sme mohli otv ori ť 

bod 50, ktorým sú interpelácie. Chýba nám do neho e šte 

jedna minúta, takže po čkáme do 20,10 ako sme avizovali a 

otvoríme rokovanie o posledných dvoch bodoch nášho 

programu.   

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je 

20,10 h.  

 Otváram bod číslo 50. 
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BOD 50:   

Interpelácie.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ako prvý je prihlásený do tohto bodu pán poslanec 

Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Dovolím si vás 

interpelova ť vo veci, na ktorej o čividne nenesiete žiadnu 

vinu, ale ktorá uráža i estetické cítenie priemerné ho 

občana ako som ja. Na hlavnom námestí pred Café Mayer je 

postavená neuverite ľne hnusná kovová konštrukcia s 

neuverite ľne hnusným plateným pokryvom. Ja som, verím 

pevne presved čený, že sa tak nemohlo sta ť so súhlasom 

zodpovedného pracovníka magistrátu. 

 

 A preto si dovolím interpelova ť vás otázkou, či je to 

nepovolená záležitos ť a v tom prípade samozrejme by bolo 

za hodno a pýtam sa dokedy by bola odstránená?  

 

 A ak je povolená, tak by ma zaujímal autor toho 

povolenia, pretože je to nie čo tak desivé na srdci mesta, 

že to prekra čuje všetky medze.  

 

 K našej necti treba poveda ť, že o tom teda viem, 

volal mi to nejaký ob čan. Ale ne ďaleko odtia ľ je podobná 
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menšia dvojpríšerka, ktorá je na našej ulici, s tou  

samozrejme tiež sme rozhodnutí rázne zakro či ť.  

 Tak to ľko moja interpelácia, ktorú odovzdám aj 

písomne.  

 

 A teraz už len o prekort, alebo nie o prekort ale 

mimo: 

 Navrhoval by som v rámci demokratickej širšej ponu ky 

miesto rúžovej a modrej Mitickej pre časť nás kritických 

amerikanofilov umož ňova ť skoro pri tej istej cene a 

nákladoch i konzum coca-coli, ktorá bola dneska na stole 

prvýkrát. Pretože človek je prekávovaný a možno je tu 

viacej takých, ktorí by ako na prestriedanie chceli  tento 

umývací roztok na náš gastrointerstinálny trakt. Ta kže, ak 

by bolo možné, ešte raz tvrdím, že pri ak čných nákupoch sa 

dá dvojlitrovka kúpi ť za tie isté peniaze ako malé f ľaše 

Mitickej. Tak to je taký konštruktívny návrh. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktické poznámky v bode interpelácie nemáme 

povolené, pán poslanec. Iba vtedy, ke ď poslanec je 

nespokojný s odpove ďou na interpeláciu ktorú predniesol.  

 Takže ako ďalšiemu dám slovo pánovi poslancovi 

Krížovi na prednesenie jeho interpelácie. Nech sa p áči. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Chcel by som sa touto interpeláciou obráti ť na odbor 
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cestného hospodárstva už tradi čne. Chcem upozorni ť, je to 

samozrejme ve ľmi rozšírený a bežný, a známy fakt, po zime 

je množstvo výtlkov a dier na komunikáciách prvej a  druhej 

kategórie.  

 

 Ja si ve ľmi dobre uvedomujem, že aké sú finan čné 

možnosti hlavného mesta. Taktiež si uvedomujem, že 

pravdepodobne magistrát má zmapované tie lokality. Ale 

chcem upozorni ť na jeden obzvláš ť nebezpe čný a taký 

vidite ľný výtlk na frekventovanom mieste, a to je zjazd z 

mosta, bývalého Nového mosta, teraz už Mosta SNP sm erom do 

Petržalky. Je to presne v strede tej komunikácie. V iacerí 

obyvatelia ma na to upozornili, chodí tam denne tis ícky 

áut, a je to naozaj priamo v strede tej komunikácie , a ten 

výtlk je naozaj obrovský.   

 

 Ja by som ve ľmi pekne poprosil, ak existuje nejaký 

poradovník tých dier a akým spôsobom sa postupne pl átajú, 

aby sa táto lokalita dostala niekde dopredu, aby sm e teda 

ten nežiaduci stav upravili. 

 

 A rovno si dovolím, ak už mám slovo, v tejto 

súvislosti po ďakova ť aj OCH za ve ľmi promtné riešenie 

veľmi podobnej situácie na Topo ľčianskej, kde vznikol tiež 

po zime výtlk, ktorý som ani nestihol interpelova ť a OCH 

prišlo a ve ľmi operatívne ho opravilo. To bol výtlk taký, 

že naozaj menšie auto by sa tam pomaly mohlo aj uto pi ť a 

už je teda spravený. 

 

 Čiže ve ľmi pekne poprosím, dávam to písomne. A je to 

na zjazde z Mostu SNP smerom do Petržalky. 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. Poznám ten priestor, 

takže viem o čom hovoríte. Dostanete písomnú odpove ď tak 

ako aj pán poslanec Osuský. A predpokladám, že v te j 

odpovedi už bude napísané, že je to vyriešené. To b y bol 

asi najlepší výsledok. 

 Dávam priestor na interpeláciu pána poslanca 

Nesrovnala. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán kolega, ja by som si prial, aby 

ten výtlk tam bol býval už aj minulú zimu. Ušetril by som 

si to ľko tisíc korún za pokuty, lebo by som bol nútený 

spomali ť. Takto som nespomalil a zaplatil som pokutu. 

 

 Moja interpelácia je, pán primátor, kto rozhoduje o 

udelení Ceny primátora a pod ľa akých kritérií? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Primátor. 

 

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

 Vy sám? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Zatia ľ je to tak, môžme na to stanovi ť nejakú 

komisiu. Ja som dostal návrhy a na základe tých náv rhov 

ktoré boli, sme ich zhodnocovali z každej možnej st rany. A 

nakoniec som teda rozhodol o tom, kto tú Cenu primá tora 

dostane. Takže nemáme na to štatút.  

 Ke ď to poviem tak, tak nakoniec to kone čné 

rozhodnutie som prijal ja ako primátor; ak vám taká to 

odpove ď sta čí.    

 Dávam slovo pánovi poslancovi Budajovi. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Nechcel som zdržiava ť rokovanie, ale 

poprosil by som. Možno to nevyžaduje vôbec interpel áciu, 

aspo ň 2 - 3 vetami opísa ť, že či pokra čujú rokovania vo 

veci PKO. Mali sme uznesenie, že na každej schôdzi pán 

primátor poskytne informáciu. Na minulej bol problé m, že 

ešte sa ustanovovala vláda a že sa upínali teda poh ľady na 

nového ministra životného prostredia. 

 Ak je to možné, pán primátor, tak aspo ň 2 - 3 vetami, 

aby sme si tento záväzok prijatý uznesením aspo ň teraz 

splnili. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, odpoviem ve ľmi stru čne. Pripravujeme 

podklady na to rokovanie, pretože tak ako sme avizo vali, 

chceme tam ís ť s konkrétnymi výmerami a číslami, ktoré 

budeme na rokovanie potrebova ť.  
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 Predpokladám, že na májové zastupite ľstvo budeme 

schopní predloži ť písomnú informáciu aj k výsledkom prvých 

rokovaní, ktoré sme v tejto veci absolvovali. 

 

 Čiže v tejto chvíli nemôžem poveda ť, že máme nie čo za 

sebou. Sú to skôr neoficiálne komunikácie, ale nemo žno ich 

nazva ť rokovaniami, kde by na jednej strane boli 

zástupcovia mesta s podkladmi a na druhej strane 

Ministerstvo životného prostredia alebo aj pán mini ster. 

Plánujeme také rokovanie a predpokladám, že na májo vom 

zastupite ľstve dostanete písomnú informáciu. Nie na stôl 

ale normálne predloženú v čas; teda minimálne týžde ň pred 

zastupite ľstvom.  

 To ľko z mojej strany na túto interpeláciu. 

 Pani poslanky ňa Jégh je prihlásená. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Chcela by som vás požiada ť, pán 

primátor, aj oddelenie životného prostredia a dopra vy o 

úpravu, vlastne opravu výtlkov. Máme ich nieko ľko ve ľmi 

nebezpe čných na tých uliciach kde chodí mestská hromadná 

doprava, konkrétne na Devätinovej smerom na kone čnú 67, 

presne v tej zákrute. Tam je tak ve ľký výtlk, že ke ď si to 

niekto nevšimne, tak aj ke ď pomali čky do toho vrazí, tak 

koleso mu môže odís ť. 

 

 Ďalší ve ľký výtlk je na Orenburskej, vlastne na 

kone čnej 70-tky, jak sa otá ča smerom naspä ť do mesta, je 

to pri dvojkrížnej ceste. Tam je tiež nieko ľko výtlkov. 
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Človek nemá sa kam vyhnú ť, aby proste neprekážal aj 

ostatným vozidlám, ktoré idú v protismere z tej 

dvojkrížnej ulice smerom na Most na Ostrove. 

 

 Ďalší ve ľký výtlk, to už je priehlbina tej cesty na 

Odeskej. Tiež zastávka 70-tky pri Žiackej ulici, pr i tej 

križovatke, presne na výstupišti. Tam ke ď tie autobusy už 

to ve ľmi vychodili tú jamu a tam už je aj vlnobité, a je 

to nebezpe čné. Darmo je tam urobený taký malý ostrov ček, 

len taký že akurát ostrov ček, ale je to ve ľmi nebezpe čné 

aj pri výstupe, aj pri nástupe tých cestujúcich. 

 Toto by som mala k tým výtlkom.  

 

 A ešte pánovi Osuskému dovolím si pripomenú ť coca-

colu, aby nepochodil tak jak STV, verejnoprávna tel evízia 

vystihne práve túto coca-colu a uvedie v správach, že čo 

majú za problém poslanci; ako v tom prípade ke ď som ja 

medzi dvomi poznámkami toto len pustila za od ľahčenie, tie 

moje "šnicle". Aby nepochodila aj coca-cola tak jak . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Šnicle a coca-cola je celkom dobrá kombinácia, aj keď 

teda zna čne nezdravá, musím poveda ť. 

 Pani poslanky ňa, čo sa týka tých výtlkov, budeme na 

to reagova ť. Neviem, či všetky budeme vedie ť opravi ť.  

 

 My momentálne zvažujeme, či stav našich ciest 

nerieši ť spôsobom, ktorý sa uplatnil v rámci Košického 

samosprávneho kraja, kde sa naraz opravili nielen v ýtlky 
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ale širšie alebo teda súvislé pásy ciest. Samozrejm e, že 

to by chcelo nájs ť spolo čnos ť, ktorá by to vedela urobi ť 

na dodávate ľský úver a my by sme povedzme z toho, čo si 

ro čne vy čle ňujeme na údržbu, splácali by sme postupne ten 

úver, aby sme nenavyšovali zadlženie mesta.  

 

 Takáto nejaká úvaha nás sprevádza, lebo niekde už tie 

výtlky to nezachránia. Proste je to tak, že urobíte  výtlk, 

o rok je tam znovu, potom ešte vä čší. Vy ste spomínali 

kritické, pán poslanec Kríž a mohli by sme možno ďalší 

pokra čova ť.  

  

 Nám sa zdá, že už len výtlky pláta ť nesta čí. Čiže, ak 

túto zimu zaplátame, zrejme prídeme do zastupite ľstva s 

návrhom o ktorom teraz hovorím. Pracujú na ňom kolegovia z 

magistrátu. Pevne verím, že nás podporíte v tom uva žovaní, 

že radšej poriadne tú cestu urobi ť a ma ť nejakých 10 rokov 

pokoj, aj s nejakou zárukou, a podobne, než to takt o 

rieši ť; že tam zaplátate, tam zaplátate, ale o rok sme ta m 

isto kde sme boli.      

 

 Pani poslanky ňa, máte právo reagova ť faktickou ak nie 

ste spokojná s odpove ďou, ktorú som vám dal alebo chcete k 

nej nie čo doda ť. Nech sa pá či. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja som chcela pôvodne toto, ale som sa 

neopovážila až tak ďaleko zájs ť, že celú tú cestu. Totiž 

tieto hlavné trasy pokia ľ MHD chodia, aj 70-tka, aj 67-

čka, neboli tieto trasy opravované už desa ťro čia. Preto 
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hovorím len k tým výtlkom, ale ke ď to bude takto, ja to 

milerada podporím. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Pánovi poslancovi Pilinskému nemôžem da ť faktickú 

poznámku, lebo tá sa týka vždy len vz ťahu interpelovaný - 

interpelujúci. 

 Pán poslanec Fiala je ďalší v poradí. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Skúsim ve ľmi krátko. 

Prosím o informáciu, akým spôsobom Dopravný podnik 

vypo čítava príspevok iných subjektov alebo obcí nad 

štandardný výkon? Mám teraz na mysli Mariánka, možn o 

Divadlo Aréna, možno Danubiana. Akým spôsobom jedno ducho 

je výpo čet tohto nadštandardného výkonu, čo sa týka možno 

kilometrov alebo príspevkov? To je všetko. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. My sme o tom hovorili, pán poslanec, 

cez prestávku, ktorú sme mali. U tej Mariánky to zi stíme, 

pretože Mariánka nám prispieva pevnú sumu. O tom, ž e by 

prispievala Eurovea alebo Divadlo Aréna, o tom nevi em. To 

sú normálne riadne spoje, ktoré boli zavedené ešte v 

závere minulého roku a my sme si ich objednali aj n a tento 
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rok, pretože sme povedali, že chceme drža ť harmonogram z 

minulého roku. Tá Mariánka, to vám zistím.  

 

 Ale zistím aj to, že akým spôsobom sú vypo čítavané 

náklady na jednotlivé vozokilometre, ktoré Dopravný  podnik 

poskytuje ako výkon za peniaze, ktoré si mesto u ne ho 

objedná.  

 Čiže dostanete na to odpove ď, lebo ja tú odpove ď 

priamo z hlavy poveda ť neviem. 

 Pán poslanec Kolek je posledný prihlásený v tomto 

bode. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, v rámci čítania materiálu rôzne, bod B, 

som narazil tiež na jeden výtlk ve ľký; aspo ň pod ľa môjho 

hľadiska. Ja to pre čítam: 

 "Základný rozpo čtový cie ľ na rok 2012 v podobe 

vyrovnaného rozpo čtu hlavného mesta sa síce dodržiava, 

avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr . V 

sumách neuhradených faktúr k 17. 4. je vo výške 5 9 45 853 

Eur".  

 Zdá sa mi to teda, nazval som to "výtlk".  

 Naozaj, pokia ľ nebudeme obozretní, tak môže dôjs ť k 

nie čomu, čo by sme naozaj nechceli, alebo neradi videli. 

 

 Čiže v rámci interpelácie, pán primátor, by som 

prosil o vaše stanovisko, ako ďalej vidíte hospodárenie 

magistrátu, aby nejaká tá vízia zlého vyústenia toh to, 

podľa mňa negatívneho zatia ľ vývoja, teda sa nedostala 

tam, kde ur čite nikto nechceme. Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, ten materiál ktorý ste dostal i, 

sme prerokovali na operatívnej porade primátora a 

považujeme ho za ve ľmi vážny. Ja som rád, že ste na neho 

upozornili. Vyžaduje si reakciu tak na strane kapit álových 

príjmov mesta, pretože tam sa, ako ste si pre čítali, plnia 

kapitálové príjmy na ve ľmi nízke percento, omnoho nižšie 

ako by sme si mysleli v tej časti roka kde sa nachádzame.  

 

 My chceme v máji a v júni prís ť s viacerými návrhmi, 

ako by sme aktivizovali tú príjmovú zložku, najmä v  

oblasti kapitálových príjmov, to znamená predajom m ajetku. 

Pretože čo neschválime do júna, to pravdepodobne už toho 

roku nezískame. Iba potom nejaké priame menšie pred aje, 

kde netreba robi ť sú ťaž a netrvá to tak dlho ako pri 

štandardných, preh ľadných, transparentných metódach, 

ktorými sú obchodné verejné sú ťaže.  

 

 Čiže tá jedna zložka sú kapitály, kde sme na tom 

kritickí. A ja pevne verím, že dokážeme nájs ť spolo čnú 

re č, pretože toto chcem urobi ť akoby hlavnú tému toho čo 

nás čaká v oblasti kapitálových príjmov.  

 

 Čo sa týka bežných príjmov a bežných výdavkov, tam 

sme limitovaní v tom, že da ň z príjmov fyzických osôb, 

ktorú štát odhadoval na istej úrovni, sa na tejto ú rovni 

neplní. Nie kriticky, ale je nižšia. To znamená, ná m každý 

mesiac, a samozrejme tým aj mestským častiam, prichádzajú 
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nižšie sumy zo štátu ako štát prognózoval, ke ď schva ľoval 

rozpo čet na rok 2012.  

 

 A my sme proste konfrontovaní s tým, že nemáme z čoho 

zaplati ť bežné výdavky. Napriek tomu sme vyrobili 

prebytok, to ste si všimli, pretože sme zase povinn í 

plati ť dlhy, ktoré z bežného rozpo čtu, aj z jeho prebytku, 

sanujeme, tak ako to bolo schválené v rozpo čte.  

 Čiže sme naozaj v zložitej, ve ľmi zložitej situácii, 

a budeme h ľadať opatrenia na úrovni mesta. Pravdepodobne 

aj úpravou rozpo čtu, aby sme ten stav hospodárenia dostali 

do polohy, ktorú budeme môc ť nazva ť že je naozaj 

vyrovnaná, lebo teraz je vyrovnaná len formálne.  

 

 Tak ako ste to pre čítali, pod ľa mňa ste to porozumeli 

veľmi správne, ale my sme to ani nezakrývali.  

 Ten obraz je taký ako máte v materiáli, a treba, a by 

sme konali.  

 Chceme teraz aktivizova ť veci. A pokia ľ zistíme, že 

nemáme dostatok zdrojov na pokrytie toho, čo sme si 

naplánovali, budeme musie ť škrti ť výdavky.  

 

 To znamená, plánujeme v júni úpravu rozpo čtu 

prvýkrát. Po vyhodnotení polroka druhýkrát pravdepo dobne v 

septembri. A pokia ľ to bude nevyhnutné, tak možno aj 

niekedy ešte záverom roku.  

 

 Ale tieto dva termíny sú pre nás tými, na ktoré sa  

sústre ďujeme, aby sme dokázali to hospodárenie nastavi ť 

tak, aby bolo pod kontrolou.  

 Ďakujem pekne za tú vašu interpeláciu.  
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 Viac vám napíšeme v písomnej odpovedi a zrejme sa 

budeme odvoláva ť na ten písomný materiál a na opatrenia s 

tým súvisiace.  

 Ako ďalší interpelujúci je pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, ja by som vás chcel požiada ť, 

pokia ľ by ste mohli na ďalšie zastupite ľstvo predloži ť 

informáciu o rekonštrukcii, prestavbe Predstani čného 

námestia; aký je tam aktuálny stav v takom komplexn om 

zhodnotení. Či už to bude aj vrátane elektri čky, resp. len 

čo sa týka podpisu predchádzajúceho primátora - to u ž je 

teda na vašom zvážení do akej komplexnosti by to iš lo.  

 Ale bolo by to dobré, pokia ľ by to bola taká ucelená 

informácia celého toho územia. Ďakujem pekne.          

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, ak by ste súhlasili, ja by so m 

to predložil bu ď na májové alebo júnové zastupite ľstvo; 

vysvetlím vám pre čo. 

 

 My sme sa stretli s investorom Predstani čného 

námestia s tým, že on síce má podpísanú od pána pri mátora 

Ďurkovského z 20. decembra 2010, teda posledný de ň kedy 

bol pán primátor oficiálne vo funkcii, má podpísanú  zmluvu 

o budúcej zmluve, na ktorú dostal zmocnenie zastupi te ľstva 

niekedy v roku 2008 alebo 2009 a zmluva bola podpís aná až 
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v roku 2010. Ale zistili sme, že on vlastne nemôže tak 

povediac prevzia ť ten majetok, lebo to je len zmluva o 

budúcej zmluve, ktorá hovorí o vz ťahoch, ktoré budú potom, 

keď on vybuduje to dielo, ktoré tam má naplánované.  

 

 A on teraz hovorí: Odovzdajte mi majetok.  

 Ja hovorím; ako vám mám odovzda ť majetok, to sa dá 

buď výpoži čkou, nájmom, nie čím.  

 

 A ja ur čite nebudem ten, kto to bude rieši ť podpisom 

dodatku k tej zmluve bez zastupite ľstva.  

 

 Avizujem teda, a môže pani riadite ľka potvrdi ť, že 

pracujú kolegovia na tom, aby pripravili príslušný 

materiál, ktorý vám predložíme, aby ste sa vy vyjad rili k 

tomu, že áno, chceme, aby tento projekt pokra čoval. A 

umožnili sme naplnením tej zmluvy, ktorú podpísal p án 

primátor Ďurkovský, realizova ť projekt Predstani čné 

námestie.  

 

 Na to, aby ste si vedeli o tom urobi ť obraz v akom 

stave je z h ľadiska urbanistickej prípravy, ke ďže má 

platné územné rozhodnutie a pripravuje vlastne stav ebné 

povolenie, ktoré bez vz ťahu k pozemkom nemôže získa ť zo 

stavebného úradu, plánujeme v priebehu mesiaca mája  

verejnú diskusiu na tému Predstani čné námestie.  

 

 Pozvem vás všetkých ako poslancov; ktorí budete ma ť 

záujem, prídete. Tak ako sme robili diskusiu na tém u 

Zuckermandel, Vydrica; najbližšia téma pre nás je 

Predstani čné námestie, kde by investor predstavil stav 
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projektu, prípadné úpravy ktoré nastali alebo plánu je 

oproti územnému rozhodnutiu, lebo ten projekt sa ro dí asi 

10 rokov. Vy to ve ľmi dobre viete, lebo ste boli viackrát 

poslancom tohto zastupite ľstva. Ale teda ten stav je taký, 

ako som povedal. 

 

 Čiže chceme predstavi ť verejnosti stav samotného 

projektu a príslušné majetkové rozhodnutia robi ť len 

prostredníctvom mestského zastupite ľstva.  

 

 Rád vám to samozrejme napíšem, aby ste to mali aj 

podložené. Ale ten samotný materiál bude obsahova ť 

odpove ď, že aká zmluva bola uzavretá, aké záväzky mesto 

ňou na seba prevzalo na základe rozhodnutia mestskéh o 

zastupite ľstva, a čo teda nasleduje ďalej, kde je potrebné 

rozhodnutie sú časného zastupite ľstva.  

 Pán poslanec, máte faktickú poznámku; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som sa pipol omylom, takže preto som si 

zapol faktickú.  

 Súhlasím, pán primátor, teda s tým termínom 30. 6.  

Možno už tam bude nielen informa čný materiál ale riadny 

materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To bude riadny materiál, to nebude len informa čný. 
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Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ:  

 Takže áno. 

 A druhá interpelácia bola oh ľadne kamerového systému, 

nako ľko v tomto meste sa riešila v predchádzajúcom 

volebnom období alebo ešte predtým koncepcia rozvoj a 

kamerového systému.  

 

 V sú časnosti sme mali ur čité problémy pri schva ľovaní 

rozpo čtu a následnej realizácii s tými 4 kamerami v 4 

mestských častiach. Pokia ľ by mohla by ť predložená nejaká 

komplexná informácia celého systému v rámci všetkýc h 

mestských častí v nasledujúcich období; teraz nemyslím že 

v roku 2012 ale až v nejakom strednodobom horizonte . To 

znamená 13, 14, po čas nášho funk čného obdobia.  

 

 Či by takýto nejaký materiál, nejaká informácia mohl a 

byť predložená. Či už čo sa týka výmeny starých 

analógových kamier za digitálne, resp. zapájanie ďalších 

mestských častí, zahus ťovania optických káblov, ktoré 

vieme že máme problémy na Obchodnej. 

 

 Že či by mohla by ť taká nejaká informácia spracovaná 

v nejakom ucelenom materiáli, pokia ľ by ste takúto 

požiadavku mohli zada ť vlastne ná čelní čke mestskej polície 

a následne predloži ť do zastupite ľstva. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani ná čelní čka tu sedí, čiže po čula vašu požiadavku 

priamo. Ja si myslím, že by sme mali takú informáci u alebo 
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takú správu pre vás urobi ť, pretože téma kamerového 

systému je citlivá pre každú mestskú časť, každá by chcela 

mať kamery.  

 

 Nám sa v minulom volebnom období nepodarilo 

zrealizova ť viacero sú ťaží, ktoré smerovali týmto smerom. 

Toho roku riešime rozpo čtové peniaze, ktoré ste ur čili na 

tento ú čel. Pôvodne sme pripravili s pani ná čelní čkou 

vlastne podklad, ktorý smeroval k tomu, aby sme čo najviac 

veci vyriešili bez nejakého na ťahovania optických káblov, 

a podobne. Zistilo sa, že poslanci majú zámer, že c hcú 

nasmerova ť tie peniaze tam, kde sa to pôvodne v rozpo čte 

alokovalo. To sú tie 4 spomínané mestské časti. A údajne 

na mestskej rade došlo k tej dohode, že bude to rie šené 

inak, ale bude to predložené zastupite ľstvu.  

 

 Čiže spracováva sa materiál, ktorý predložíme. Prejd e 

znovu komisiami.  

 My sme ho chceli ma ť už vlastne na tomto 

zastupite ľstve, ke ďže nebol súhlas mestskej rady urobíme 

to o mesiac. Čiže tam sa dozviete aktuálny stav rok 2012. 

 

 A to, čo vy chcete, pán poslanec, aby sme sa na to 

pozreli ako na celok, a vytypovali nejaké rozvojové  línie 

kamerového systému pro futuro, teda pre dlhšie obdo bie. 

Podľa mňa by to pomohlo aj tomu, aby sme potom nie ad hoc 

pri rozpo čte že tu, tam, tam, ale aby to malo nejaký 

celok. Myslím si, že pani ná čelní čka takúto úlohu môže 

splni ť za čiatkom druhého polroku. To znamená niekedy v 

septembri, v októbri, v čase, ke ď sa bude pripravova ť 

rozpo čet. Ako podklad pre vaše rozmýš ľanie ak budete 
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chcie ť alokova ť peniaze, alebo ich naplánuje priamo mesto; 

uvidíme v akom budeme príjmovom rozpoložení.  

 Takže taká odpove ď pre vás.  

 

 Ďalšia v poradí interpeluje pani poslanky ňa 

Feren čáková. 

 

 

Gabriela   F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som chcela ve ľmi pekne 

poprosi ť o zaradenie do bodu programu budúceho 

zastupite ľstva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 

schva ľujú názvy nových ulíc. Ja som to už hovorila na 

minulej mestskej rade, teda som požiadala, a nebol teda 

zaradený tento mesiac, tento bod nebol zaradený na 

rokovanie mestského  zastupite ľstva.  

 

 Ur čite sa to týka viacerých mestských častí, 

konkrétne u nás v lokalite Mladé Čunovo za číname 

kolaudova ť húfne nové stavby a ľudia sa nemôžu prihlasova ť 

vzh ľadom k tomu teda, že nie sú názvy ulíc schválené. J e 

to spôsobené, samozrejme, alebo bolo to spôsobené t ým, že 

došli vo ľby, čiže v zmysle platnej legislatívy bol tento 

proces pozastavený.  

 Ale ke ďže už je dávno po vo ľbách, tak by som o to 

chcela poprosi 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.  

 Ten podnet ur čite vypo čujeme a predložíme to, pretože 

to je normálna, prirodzená procedúra. Pani riadite ľka si 

to pozna čila a predložíme to na najbližšie mestské 

zastupite ľstvo za všetky mestské časti.  

 Pán poslanec Budaj.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Prepá čte, pán primátor, že ešte raz, ale zabudol som 

na jednu tému, ktorá by iste zaujímala nielen m ňa ale aj 

ostatných kolegov.  

 

 Ide o stanovisko Krajského stavebného úradu k 

Vydrici, ale aj o postup mesta, ako hodnotíte toto 

stanovisko, a aké budú ďalšie kroky prípadne pri prijímaní 

územného plánu zóny, o ktorom bola re č v súvislosti s 

týmto významným územím? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem za vašu interpeláciu. Chcem vás informova ť v 

odpovedi na tú interpeláciu, že územné rozhodnutie,  ktoré 

vydala mestská časť Staré Mesto ako stavebný úrad pre 

projekt Vydrica a vo či ktorému sa mesto Bratislava 

odvolalo, bolo Krajským stavebným úradom zrušené. T o 

znamená, že nie je momentálne platné to územné 

rozhodnutie.  

 S tým, že ani nie tak my, mesto Bratislava sme 

spôsobili tento stav, pretože my sme mali ve ľmi stru čné to 
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odvolanie smerujúce k problémom v oblasti dopravy a  výšky, 

výškovosti toho projektu.  

 Ale stalo sa to, že nový majite ľ podzemných 

priestorov pod hradným bralom, pôvodný CO kryt ktor ý tam 

bol, a ktorý ten majite ľ získal našim rozhodnutím, ke ď sme 

vysporadúvali Radlinského, tak sa odvolal vo či tejto 

stavbe.  

 

 A Krajský stavebný úrad prijal rozhodnutie, kde 

vy čítal investorovi, že nezobral do úvahy pripomienky,  

ktoré mal tento nový majite ľ v marci, hoci stavebné 

rozhodnutie bolo vydané v decembri.  

 Z týchto dôvodov Krajský stavebný úrad to územné 

rozhodnutie zrušil. 

 

 Ja som sa stretol s investorom, pretože sa tiež 

pýtal, čo to znamená?  

 Z poh ľadu mesta som povedal, berieme to na vedomie, 

vracia to celý ten projekt do diskusie, v ktorej je  dnes 

Zuckermandel, to znamená že je vlastne na istom za čiatku. 

Nie je to úplne to isté, lebo tu už bolo územné 

rozhodnutie, čiže tá predstava o tom území je 

detailnejšia.  

  

 Ale požadoval som, aby sa aj Vydrica pripojila k t zv. 

dopravno-kapacitnému posúdeniu celého nábrežia, z k torého 

by malo vyplynú ť, aká možná výška zástavby a hustota 

zástavby je tam ú čelná. Pretože ak by doprava skolabovala 

pri vysokej výške, a vysokej kapacite, tak to asi n ie je 

to čo chceme. A ur čite to nechce ani Stavebný úrad Staré 

Mesto. 
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 Čiže istým spôsobom sa ten problém vrátil smerom 

dozadu. Investor zvažuje nejaké súdne podanie, a po dobne. 

Ale to ide mimo nás, pretože to sa netýka postupu m esta 

Bratislavy. To sa týka skôr postupu štátneho orgánu , 

ktorým je Krajský stavebný úrad. 

 

 Čiže aktuálny stav je taký, to ešte čo sa týka 

územného plánu zóny. Diskutujeme o tom, že či budeme 

otvára ť ten územný plán alebo nie. Zatia ľ sme sa v 

odborných diskusiách zhodli na tom, že zatia ľ na to 

nevidíme dôvod, pokia ľ nepríde k tomu dopravno-kapacitnému 

posúdeniu.  

 

 Stanovisko, ktoré sme dali ku investi čnému zámeru 

Zuckermandel bolo také, že pred predložením dokumen tácie 

pre územné rozhodnutie musí by ť to dopravno-kapacitné 

posúdenie. Z neho by mali vyplynú ť limity na výšku.  

 A ke ď zistíme, že je treba upravova ť územný plán, aby 

sme tie limity fixovali záväzným spôsobom, potom by  sme sa 

do toho pustili.  

 

 Čiže toto je asi stru čná odpove ď na vašu 

interpeláciu, pán poslanec. Kolegyne zrejme napíšu 

podrobnosti a fakty, ktoré máme k dispozícii na naš om 

úrade.  

 

 Ke ďže toto bola posledná prihláška do bodu 

interpelácie, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 

 A otváram bod rôzne.  
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BOD 51:  

Rôzne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, je tu priestor pre vás, vážené 

poslankyne a poslanci. Samozrejme, aj zástupcovia 

verejnosti, pokia ľ by mali záujem diskutova ť, majú 

priestor. Vidím, že je tu nejaká prihláška, čiže ju 

zaradíme do diskusie. 

 Nech sa pá či. 

 Ako prvý sa do rôzneho hlási pán poslanec Pilinský . 

 

 

Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Pán primátor, ja by som rád podporil ten váš návrh  čo 

sa týka oh ľadne nejakej koncep čnej opravy našich, teda 

resp. mestských komunikácií. A tiež sa priklá ňam k tomu 

názoru, že ur čite bude vhodnejšie uvažova ť o nejakej 

generálnej oprave, aj ke ď tá samozrejme že nebude v takom 

rozsahu ako ke ď sa opravujú tie jednotlivé výtlky. Ale ako 

opravova ť výtlky dvakrát, trikrát ro čne, asi ur čite nie je 

tak ekonomické, ako ke ď sa proste urobí nejaká generálna 

oprava. 

 

 A ešte druhú poznámku si dovolím. Ke ď sme teda ráno, 

keď ste mi gratulovali k môjmu okrúhlemu výro čiu, ja som 

nemal možnos ť pozva ť poslancov. Na budúci týžde ň 5. - 6. 



 
 
 
 
                                  Zápisnica MsZ 26. apríla 2012  

481  

sú v Ra či hody. Všetci tí, ktorí tu zostanú až do toho 

posledného nášho hlasovania, sú srde čne pozvaní na 

Račianske hody. Otvárame v sobotu o 14. pred Nemeckým 

kultúrnym domom a ur čite tam nie čo spolu oslávime. Takže 

verím, že vás tam uvidím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujeme pekne za pozvanie, pán poslanec.    

 A dávam slovo pánovi poslancovi Len čovi. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  

 Ako som už avizoval pri bode číslo 1, rád by som sa 

venoval Základnej umeleckej škole Podjavorinská 9. Ja ke ď 

som sa z tla če dozvedel, že rekonštrukcia budovy, do 

ktorej chceme túto základnú umeleckú školu pres ťahova ť má 

sta ť 800.000 Eur vzbudilo to vo mne otázky a isté 

podozrenie nad kvalifikovanos ťou tohto odhadu, lebo 

800.000 to je v starej mene 24 miliónov. A to sa mi  zdalo, 

že už za 24 miliónov by sa možno dala aj taká skrom nejšia 

nová ZUŠ postavi ť. 

 

 Preto som inicioval obhliadku tejto budovy, na kto rej 

sa zú častnili kompetentní pracovníci z magistrátu, aj pán  

poslanec Osuský, ako sa k tomu už priznal, ktorý je  ešte 

aj zárove ň vicestarostom v Starom Meste a členom komisie 

školskej.  

 A ešte jedna členka rady školy spomedzi rodi čov.  
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 Po prehliadke myslím že môžem konštatova ť, že 

odhadovaná suma 800.000 Eur by sa ur čite dala 

preinvestova ť, ale myslím že by to bola kompletná 

rekonštrukcia a výmena všetkého čo sa vymeni ť dá. 

 

 Horšie je, že keby aj tá požadovaná suma na 

rekonštrukciu bola polovi čná, ako tých 800.000, je to ve ľa 

pre mesto. A ja som ešte predtým, než sa táto obhli adka 

tohto objektu uskuto čnila, navštívil priestory v ktorých 

sa sú časne nachádza Základná umelecká škola na Mlynských 

Nivách a rozprával som sa s pani riadite ľkou.  

 

 Táto škola, už ako asi kolegovia vedia, sa 

pres ťahovala do týchto priestorov v roku 2005, ke ď musela 

opusti ť budovu na Podjavorinskej 9, ktorá bola v 

reštitúcii vydaná pôvodnému vlastníkovi Židovskej 

náboženskej obci.  

 

 Ako do časné úto čište jej boli poskytnuté pôvodne 

bytové priestory v správe mestskej organizácie Mari anum, 

kde mala osta ť pôvodne pol roka, kým sa nájde nejaké 

trvalé riešenie. Odvtedy už uplynulo 7 rokov a prob lém sa 

stále odkladal a neriešil. 

 

 Ostatné ZUŠ majú svoje vlastné budovy, aj ke ď nie sú 

v ideálnom stave, majú aspo ň na čom stava ť a riaditelia 

podľa možností z roka na rok zve ľaďujú a prispôsobujú ich 

svojim potrebám. Táto ZUŠ to však robi ť nemôže, lebo nemá 

čo zve ľaďova ť. A už by bolo na čase teda, aby sa to 

provizórium skon čilo.  
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 Pod ľa slov riadite ľky, ke ď tam už 7 rokov vydržali 

tak ešte jeden, dva rô čky tam sú schopní vydrža ť. Ale bolo 

by dobré, keby mali nejakú perspektívu do budúcnost i.  

 

 Už len na záver predtým, než prídem k tomu riešeni u, 

chcem poveda ť, že táto ZUŠ patrí k najstarším v Bratislave 

a o dva roky bude oslavova ť 55. výro čie svojej existencie. 

 

 Teraz k tomu, čo navrhujem? 

 Navrhol by som, aby mesto prostredníctvom 

príspevkovej organizácie GIB nechalo spracova ť investi čný 

zámer na rekonštrukciu objektu na Radlinského 53, a  teda v 

dvoch variantoch, alebo dvoch alternatívach. Bu ď ako 

investíciu mesta v minimalistickom variante, popríp ade 

rozdelenú na dve etapy; čiže do dvoch rokov.  

 

 Alebo ako PPP projekt s možnos ťou dlhodobého prenájmu 

podkrovia, resp. nadstavby budovy o jedno podlažie,  čo by 

vytvorilo zdroje na rekonštrukciu celej budovy. 

 

 Toto navrhujem aj v uznesení. 

 A keby sa toto podarilo uskuto čni ť a do dvoch rokov 

tú ZUŠ nejakým spôsobom pres ťahova ť, tak tie priestory na 

Mlynských Nivách, ktoré sú v správe Marianumu, by s a dali 

zrekonštruova ť, lebo to sú pôvodne byty. A poprípade 

preda ť, alebo prenaja ť, alebo použi ť ako náhradné 

ubytovanie pre ľudí postihnutých reštitúciami, alebo na 

vyriešenie ďalšieho problému, s ktorým zápasia naše školy, 

a to sú školnícke byty obsadené ľuďmi, ktorí so školami už 

dávno nemajú ni č spolo čné. 
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 Čiže ten môj návrh uznesenia by znel: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

 žiada primátora, aby hlavné mesto prostredníctvom 

príspevkovej organizácie GIB nechalo spracova ť investi čný 

zámer rekonštrukcie objektu na Radlinského 57 bu ď ako 

investíciu mesta v minimalistickom variante, prípad ne 

rozdeleného na dve etapy, a ako PPP projekt s možno sťou 

dlhodobého nájmu podkrovia, resp. nadstavby budovy o jedno 

podlažie.  

 

 Na toto navrhujem vy členi ť čiastku 1 000 Eur pre GIB 

zo sumy 30.000 Eur, ktoré boli schválené na rekonšt rukciu 

objektu na Radlinského 53. 

 To je všetko z mojej strany. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Faktickou poznámkou chce na vás reagova ť pán poslanec 

Osuský.  

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Zú častnil som sa ako sa 

zmienil kolega Len č tej prehliadky. Samozrejme, na prvý 

pohľad budova obývaná predtým bezdomovcami nezanechala 

najlepší dojem.  

 Na druhej strane i mne ako laikovi, ktorý len raz v 

živote staval na pôjde nejaký byt sa zdá celkom reá lne, že 
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múry budovy sú zdravé, budova má novú strechu, ktor ú sa 

síce pokúsili bezdomovci naruši ť ale ktorá teda je v 

dobrom stave.  

 

 A samozrejme, tým že sa tam nekúrilo a nebolo to 

vypustené, tak tam dole praskli tlakové vodovodné r úry, 

ktoré prevlhli suterén. Ten, samozrejme, už dneska nie je 

vlhký, ani tam voda nestojí, ale isteže nie je tou 

oblas ťou, ktorú by bolo treba primárne bezpodmiene čne 

sanova ť s výnimkou priestoru pre kotol ňu. Pri čom, 

samozrejme, možnos ť by bola urobi ť aj kotle na poschodiach 

pre jednotlivé štruktúry tej budovy, ktoré by potom  

umožňovali postupné nasadzovanie pod ľa vy ťaženia. (gong) 

 

 Ú častní čka tej školskej rady, ktorá tam s nami bola, 

napriek takto možno odpudivému dojmu, ktorú zanecha jú 

hrubo zakakané detské záchodíky, a podobne, nepochy bne 

vyjadrila, a ja som sa s tým stotožnil, spokojnos ť s tým 

priestorom.  

 

 Budova je svetlá a ZUŠ je nie hudobná, to znamená 

hluk elektri čiek je tam nepochybne nie tak rušivý. Naopak, 

svetlo a dvor so stromom umož ňuje ešte aj tréning v 

pleméri.  

 

 Bolo by dobré, aby sme svedomitý návrh, ktorý s je mu 

vlastnou svedomitos ťou vypracoval pán predseda našej 

komisie Len č, si magistrát osvojil. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Vážený pán poslanec, vaša predstava jednominútovej  

faktickej poznámky je zna čne elastická, lebo to bolo jedna 

tridsa ťosem. Ale to len taká moja poznámka. 

 Pán poslanec Kor ček; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som vás 

interpeloval a potom som dával aj návrh na informác iu o 

investi čnom zámere výstavby nového futbalového štadióna, 

kde som teda požadoval informácie jednak o výstavbe  nového 

futbalového štadióna, a aj spojených ďalších investícií. 

 

 Chcem po ďakova ť za túto informáciu. Splnila to čo som 

ja o čakával, je tam všetko, nemám k tomu žiadne 

pripomienky. Dúfam, že sa zoznámili aj ďalší poslanci s 

touto informáciou. 

 

 A chcel by som vás požiada ť, a v tomto zmysle dávam 

aj uznesenie, aby ste zabezpe čili verejnú prezentáciu 

tohto projektu pre verejnos ť. 

 

 Takže moje uznesenie bude znie ť: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora zabezpe či ť 

verejnú prezentáciu investi čného zámeru výstavby nového 

futbalového štadióna a ďalších spojených investícií, ktoré 

majú by ť realizované na pozemkoch hlavného mesta v 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  

 Termín do 30. 6. 2012. 

 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, rád to urobím. Chcem vás len 

informova ť, a to sa týka všetkých poslancov, lebo to 

súvisí s tou písomnou informáciou, že predseda vlád y 

Slovenskej republiky Róbert Fico ma informoval o to m, že 

chce zvola ť rokovanie ku problematike futbalového 

štadióna, na ktorom by sa mal zú častni ť Slovenský 

futbalový zväz, zástupca futbalového klubu Slovan 

Bratislava a zástupca mesta, a samozrejme tam bude 

zastúpený štát, aby sme h ľadali riešenie, na základe 

ktorého chce prispie ť vláda na výstavbu štadióna.  

 

 Musím poveda ť, že ak tento model sa presadí a nájde 

sa spôsob ako to urobi ť, a ur čite nebudem zástancom toho 

aby sme postupovali tak ako pri Zimnom štadióne, že  my 

budeme ten príjemca, ktorý nie čo postaví. To si myslím, že 

by sme asi nechceli opakova ť v tomto garde, aj ke ď 

neznamená to že by sa to nedalo tak urobi ť. Ale viete, ako 

sme vlastne riešili z h ľadiska financií problematiku 

rekonštrukcie štadióna. 

 

 Predpokladám, že vzh ľadom na verejné zdroje prítomné 

v tom projekte, ktoré v čase spracovania toho čo máte 

predložené vrátane dokumentácie neboli, pretože vte dy to 

chcel Slovan rieši ť za vlastné zdroje a h ľadal aj spôsob, 

ako čiasto čne finan čne kompenzova ť tými dodato čnými alebo 

okolo stojacími investíciami, finan čné náklady na samotný 

štadión, predpokladám, že dôjde k zmene toho projek tu. 

 To som len chcel nazna či ť. 
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 To znamená, že by tam možno niektoré tie budovy 

súvisiace s tým štadiónom mohli vyzera ť inak.  

 A môžme síce predstavi ť tento, ale možno o 4 mesiace 

alebo o 3 mesiace budeme predstavova ť nejaký iný. 

 

 Čiže chcel som vám len nazna či ť, že rád to uznesenie 

splním ale v čase, ke ď sa bude vedie ť, že toto je to 

riešenie, pretože som zástancom toho, že o takýchto  

vážnych a ve ľkých projektoch má by ť informovaná verejnos ť. 

Čiže ve ľmi dobre rozumiem tomu vášmu návrhu. Len neviem, 

či to budeme vedie ť urobi ť do 30. 6.  

 Pán poslanec Kor ček, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem za odpove ď, pán primátor. Ja v tom prípade 

sťahujem návrh tohto uznesenia a po čkáme, akým spôsobom sa 

vyvinie situácia. Dúfam, že nás budete informova ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Budem. 

 

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

 A pod ľa toho by sme sa potom rozhodli.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak. Ve ľmi pekne vám ďakujem. 
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 Lebo myslím, že toto bude konštruktívne; ke ď ja budem 

mať novú informáciu, dám ju všetkým poslancom.  

 Pán poslanec Nesrovnal je ďalší prihlásený do 

rôzneho. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja chcem zosta ť pri téme, pretože 

materiál sme našli v informa čných materiáloch pod názvom - 

Informácia o investi čnom zámere výstavby nového 

futbalového štadióna, ovšem už na druhej strane sa hovorí 

o futbalovom štadióne a polyfunk čnom areáli.  

 

 A ke ď si pre čítame ten materiál, tak by som to nazval 

polyfunk čný biznis areál s pridruženou futbalovou 

činnos ťou. Pretože z pôvodného športového zámeru na 

futbalový štadión sa stáva jeden megalomanský bizni s 

projekt s dvoma mrakodrapmi, 22 poschodí, 18 poscho dí s 

314 bytovými jednotkami, s biznis parkom alebo bizn is 

plochou, s plochou 16.900 m2. Myslím, že to už sme sa dos ť 

ďaleko vzdialili od futbalu a dostávame sa asi do ob lasti, 

ktorú neviem či Bratislav čania chcú.  

 

 Tak preto vítam tento návrh, že sa o tom bude 

diskutova ť, a že sa to otvorene predstaví verejnosti a 

bude sa h ľadať konsenzus v tom území. Pretože ja už teraz 

otvorene signalizujem nesúhlas s takýmto riešením, aby sa 

bez toho, ke ď budeme ma ť výškové limity napríklad, do 

územia vkladali ďalšie výškové budovy pod zámienkou 

výstavby športových areálov.  
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 Aby sme nedopadli znovu ako pri štadióne Ondreja 

Nepelu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec za vaše vyjadrenie.  

 Myslím, že to zapadá do kontextu tej diskusie, kto rú 

otvoril pán poslanec Kor ček.  

 

 Naozaj vás budem informova ť, pretože mám záujem, aby 

ste vedeli, čo sa deje s týmto projektom. On sa 

pripravoval už za predošlej vlády. Vtedy tá lokaliz ácia 

smerovala skôr do Petržalky. Mali tam by ť tiež verejné 

zdroje, aspo ň taký bol prís ľub pána ministra financií 

Mikloša. Nezrealizovalo sa to. Tie rokovania zatia ľ nikam 

nedoviedli.  

 

 Čiže tu je zámer vlastne sústredi ť sa na Tehelné pole 

a nájs ť také riešenie, ktoré nebude ma ť také silné najmä 

tie pridružené stavby, alebo teda polyfunk čné objekty, 

ktoré by tam mali by ť. Ich logiku som vysvetlil v tom 

kontexte ktorý tu bol.  

 

 Zdá sa mi, že tá situácia bude priaznivejšia preto , 

aby to bol primárne štadión a súvisiaca infraštrukt úra 

okolo neho.  

 Že to by bola logika, ktorá by bola zrejme aj pre 

mesto prijate ľná. 

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

 Ďakujem pekne. Ja som si tiež pre čítala túto 

informáciu a v roku 2009 bolo platné uznesenie vlád y, kde 

vláda chcela vy členi ť na tento národný futbalový štadión, 

ale v časti Tehelné pole 69 320 000, a vtedy  už mesto 

nejakým spôsobom malo by ť vtiahnuté do tohto. Čiže ja tiež 

som zvedavá, ako bude nejaký scenár tejto výstavby.  

 

 Ale v tomto materiáli nie je to číslované, čo mi 

chýba, tie jednotlivé strany, aby som povedala na k torej 

strane. Ale je tam na strane 3, ktoré mám v poradí:   

 

 Na podklade uznesenia mestského zastupite ľstva zo d ňa 

4. 10. 2007 bola uzatvorená zmluva so spolo čnos ťou Národný 

futbalový štadión, at ď., až pôjdem, v znení dodatku číslo 

1 zo d ňa 8. 7. 2009 s dobou nájmu 50 rokov a nájomným vo 

výške 1 000 korún ro čne za celý predmet nájmu.  

 

 Ja to len dávam do pozornosti, keby náhodou nieked y 

zase prišiel NKÚ, aby s tým nebol problém; treba to  

preveri ť. To je po prvé. 

 

 Po druhé, hovorili sme si, že sa vrátime k tomu 

rokovaciemu poriadku. 

 

 Ja sa nestotož ňujem s tým čo povedal Libor Gašpierik, 

hoci on navrhoval vlastne tú zmenu uznesenia, resp.  v 

rokovacom poriadku vystúpenia. Ja som to po ňala, ke ď sme 

schva ľovali rokovací poriadok, že vystúpenie ob čanov bude 

v čase od 16,00 do 16,30, a vždy to tak bude.  
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 Čiže to len chcem akože, aby sme si viacerí povedali , 

čo a ako. 

 A prekvapilo ma napríklad, pán primátor, že teraz ste 

dostali nejakú žiados ť ob čanov o vystúpenie. Ja som 

nemyslela, že ešte teraz ve čer v rôznom budú ob čania 

vystupova ť. Že oni majú na to; nie?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To pán Gašpierik povedal, že tí ktorí stihnú ak pr ídu 

večer. Je tu ešte prihláška, že tí môžu kedyko ľvek.  

 Ale aby sa tí, ktorí si chcú by ť istí že vystúpia a 

nemuseli tu čaka ť spolu s nami na koniec. 

 

 

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

 Tak to som zle pochopila.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takto vtedy pán poslanec uvádzal. 

 

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

 Čiže, takto to bolo? Dobre.  

 Čiže tých 16,00 a 16,30 by sme si mali tak upresni ť, 

že asi ako. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

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

 A posledná moja otázka, sa chcem spýta ť; otázka a 

potom bude ma ť návrh uznesenia.  

 

 Chcem sa spýta ť kedy, pán primátor Raši príde 

upratova ť Bratislavu? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chceli by ste by ť pritom? 

 

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

 Keby prišiel do Pentagónu vo Vrakuni, tak áno. 

 To je ako tak na margo, na zasmiatie. 

 

 A som členkou komisiou na zlepšenie výber daní z 

nehnute ľností. A naposledy táto komisia zasadala 16. 2., 

čo sa mi nezdá celkom v poriadku. 

 

 Preto dávam návrh tohto uznesenia: 

 

 Mestské zastupite ľstvo žiada: 

 1. riadite ľku magistrátu Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, aby na najbližšie májové roko vanie 

mestskej rady, t.j. 17. 5. a následne na májový ter mín 

zasadnutie mestského zastupite ľstva 31. 5. pripravila 

aktuálnu správu o výsledkoch práce komisie na 

zefektívnenie výberu dane z nehnute ľností s prihliadnutím 

na úlohy, ktoré mali by ť spracované v termíne do 15. 3. 

2012 a s doplnením:  
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a) informácie o príprave VZN k zákonu 582/2004 Z.z o  

   miestnych daniach o poplatkoch; 

b) nákladov na prevádzku a mzdy vynaložené na praco vníkov 

   da ň z nehnute ľností na oddelení miestnych daní a po- 

   platkov; 

c) po čtu pracovníkov a ich zadelenie na jednotlivé mest- 

   ské časti a katastrálne územia; 

d) aktuálnym zistením sumy neuhradenej dane z nehnu te ľ- 

   ností za roky 2009, 2010 samostatne a nap ĺňaním dane z  

   nehnute ľností v roku 2011; 

e) informáciu o softvéri na ktorom sa evidencia dan e z  

   nehnute ľností vedie s oh ľadom na po čet da ňových subjek- 

   tov fyzických osôb a právnických osôb, aj na po čet  

   zda ňovaných nehnute ľností v jednotlivých mestských čas- 

   tiach a katastrálnych územiach, a o možnos ť aplikova ť  

   tento softvér na jednotlivých mestských častiach v pa- 

   sívnom režime.  

 

 2. žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zaradi ť na májové rokovanie mestskej 

rady a mestského zastupite ľstva bod - Správa o výsledkoch 

práce komisie na zefektívnenie výberu dane z 

nehnute ľností, ako riadny bod rokovania. 

 Termín rokovania mestskej rady             17.5.20 12. 

 Termín rokovania mestského zastupite ľstva  31.5.2012.  

 

  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  
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 Čo sa týka toho upratovania, nebude to Pentagón, ale  

bude to Košická ulica, ako ste po čuli. Viem, že by ste sa 

potešili, ale pán primátor povedal, že nemá problém  ani s 

Pentagónom. Takže možno mu dáme nejakú osobitnú poz vánku, 

keď bude úspešný na Košickej.  

 Pani hlavná architektka Konrádová.  

 Nech sa vám pá či, máte priestor na vystúpenie v 

rôznom.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo. V rámci dnešnej mojej úspešnosti b y 

som vás rada zoznámila s našim spolo čným úspešným 

projektom. Vy, milé dámy a páni ste schválili v nov embri 

minulého roku ú časť Bratislavy na projekte z programu 

GUGLE - SMART SITIES. Na tomto projekte bola ve ľká 

konkurencia 40 miest. My sme sa ve ľmi úzko držali Viedne a 

dostali sme sa do výberu. Takže tento vlastne, povi em 

tento projekt, alebo tento náš prvý krok úspešný a sme 

spolu s mestami Bilbao, Viede ň, Tampere, Miláno a Aachen 

teda, vlastne dá sa poveda ť tí vybraní, ktorí dostanú 

dotáciu na zatep ľovanie budov.  

 Ja vám ve ľmi pekne ďakujem za podporu.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie pani hlavná 

architektka. 

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

 Ja by som chcel poprosi ť len, aby sa do budúceho 

zastupite ľstva za menom nášho bývalého kolegu Havrillu, už 

neobjavovalo SaS ale aby tam bol SMER. Ďakujem. Lebo 

dneska som to vnímal ako problém, môj vnútorný. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Rozumiem. Ke ďže sa to objavilo ráno, tak to možno 

kolegovia nestihli upravi ť. My to pre budúce zasadnutie, 

samozrejme pripravíme. Možno aj zmenu zasadacieho 

poriadku, ktorá s tým súvisí, pretože je snaha, aby  tie 

kluby sedeli pohromade. Takže urobíme takúto zmenu.  

 

 Čo sa týka vystúpenia ob čanov, prihlásila sa po 

tretíkrát dnes Katarína Šimon či čová, ktorá má priestor na 

to, aby vystúpila v rôznom. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Teraz dobrý ve čer prajem všetkým. Napriek tomu, že do 

rána som sa pripravovala na toto zastupite ľstvo, tak ešte 

dokážem dúfam pre číta ť. Zatia ľ jedna poznámka, jedna 

otázka.  

  

 Otázka: Spomínali ste, pán primátor, Vydricu a 

Zuckermandel, že odteraz pôjdu spolu a viem že sme o tom 

hovorili, a pamätáte sa, že sme hovorili o tom, že by mal 
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byť odborný workshop, termín 10. alebo 14. máj; platí to, 

či je to zas posunuté? Odborný workshop na Podhradie  ako 

také spolo čné.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 My tu nediskutujeme. Vy máte priestor na to, aby s te 

oslovili zastupite ľstvo. Ak sa ma chcete nie čo opýta ť, 

pokojne zosta ňte, ke ď skon číme ja vám to ve ľmi rád 

odpoviem. 

 

 

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

 Lebo by to bola aj informácia pre všetkých; tak so m 

sa len chcela, že v prípade že by ste doplnili. Ak by to 

bolo tak. Ak nie, tak nie.  

 

 Poznámka k Tehelnému po ľu:  

 Kvôli národnému futbalovému štadiónu je odsúhlasen ý 

výrub asi 200 velikánskych stromov. Kvôli zimnému 

štadiónu, a okoliu, a tých ciest okolo sa vyrúbalo vyše 

400 stromov. Čiže to bude vyše 600 stromov kvôli národnému 

futbalovému štadiónu. Malo by ť vysadených na cykloštadióne 

155 stromov ako náhradná výsadba.  

 Práve som po čula od mestskej časti Nové Mesto, že 

pravdepodobne nebude, lebo tam sa chystá nejaký iný  

športový objekt, nevedno aký.  

 

 Takže len upozor ňujem, že toto ve ľké predtým zelené 

územie Tehelné pole bude teraz len bez stromov. Pro ste 
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tých 600 stromov je dos ť ve ľký zásah do prostredia, do 

životného prostredia.  

 

 Ja sa chcem vráti ť, pán primátor, vážení páni 

poslanci, poslankyne, pardon; ak dovolíte k Strelec kej. 

 

 Mňa hnevá, resp. doslova až proste vôbec sa mi 

nepáči, že mestské zastupite ľstvo ako inštitút bolo v 

prípade Streleckej alebo v prípade zmluvy o zriaden í 

vecného bremena postavené do úlohy vyslovene formál nej, 

štatistu. Nemohli poslanci mestského zastupite ľstva ís ť s 

ni čím ani nahor ani nadol, lebo podmienky boli dané v 

zmluve, ktorú dohodol Ďurkovský s investorom. 

 

 Ako tí poslanci mohli aj zamailova ť, že áno, alebo 

nie, ale nemohli pohnú ť ni čím, lebo tuto je aj taká 

vyhrážka, že ak by sa to zmenilo oproti pôvodnej zm luve, 

ktorú poslanci nevideli, kde sú všetky podmienky, t ak 

hrozí súd.  

 Preto som ja vravela, že poslanci rozhodujú o tako mto 

dôležitom majetku a nemajú možnos ť poveda ť ni č, ani o cent 

viacej, lebo aj suma bola daná v tej nájomnej zmluv e, o 

ktorej poslanci vôbec nevedeli. 

 

 No, tak prepá čte, že ma to hnevá ako inštitút 

mestského zastupite ľstva aj v tomto prípade bol úplne 

čisto formálny. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Pani Šimon či čová, ve ľmi sa vám ospravedl ňujem, ale 3 

minútky uplynuli.  

 Čo sa týka Streleckej my sme povedali, že preveríme 

ten vz ťah, ako vlastne k tomu došlo, čo mohol alebo 

nemohol podpísa ť pán primátor a z toho odvodíme proste 

konanie, ktoré by malo nasledova ť. Lebo naozaj sme boli 

limitovaní jeho rozhodnutím alebo jeho podpisom na 

príslušnej zmluve, ktorá mala by ť prerokovaná pod ľa mňa 

tiež v zastupite ľstve.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci,  

 pridám ešte jednu krátku informáciu, týkajúcu sa 

elektri čiek, pretože tu padla dnes taká téma, že mohli sme 

si ušetri ť peniaze na elektri čky.  

 

 Do Dopravného podniku mesta Bratislavy bola privez ená 

elektri čka, ktorú vyrobila spolo čnos ť Bombardier sídliaca 

svojou výrobou vo Viedni. Táto elektri čka bude teraz 

predmetom homologizácie a mala by sa na trojtýžd ňovej 

skúšobnej prevádzke objavi ť na našich ko ľajniciach; takto 

to poviem lebo to nie sú cesty, ale ko ľajnice. Malo by to 

byť koncom mája, za čiatkom júna.  

 

 A bude tá elektri čka premáva ť zadarmo tak povediac na 

všetky radiály, aby si každý mohol vyskúša ť ako vyzerá 

nízkopodlažná elektri čka 21. storo čia, na ktorej sa raz 

budú vozi ť v Alicante, pretože bola vyrobená pre 

španielske mesto Alicante, kde majú tiež 1000 milim etrový 

rozchod.      
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 Robíme to preto, že je záujem predstavi ť tento stroj. 

To neznamená, že raz si naše mesto kúpi elektri čky od 

práve tohto výrobcu, pretože keby sme kupovali elek tri čky 

budeme na to robi ť medzinárodný tender. 

 

 A tá dobrá správa je taká, že pravdepodobne prídem e s 

návrhom na to, aby sme uvažovali o nových elektri čkách, 

pretože sa rysuje, že by sme mohli na to získa ť peniaze z 

európskych fondov, čo by bol iste zaujímavý návrh. Teraz 

tá elektri čka bude len ako ukážka, že takto sa to dá, 

nízkopodlažná, z h ľadiska toho, aby sme ju fyzicky videli, 

mohli sa s ňou previez ť. Na to bude tá pilotná alebo 

skúšobná prevádzka za čiatkom júna.  

 

 A potom pravdepodobne v júni alebo možno v septemb ri 

návrh už na rozhodnutie zastupite ľstva ktoré, pokia ľ sa 

ukáže reálne tá možnos ť získa ť fondy by bolo koncipované 

normálne formálne z h ľadiska po čtu elektri čiek, doby 

dodania, ceny, spoluú časti mesta; proste to, čo je 

vyžadované na európske fondy.   

 

 Priznám sa, že úplne presne tieto dve veci spolu 

nesúvisia. Ja som vás chcel informova ť najmä o tej 

skúšobnej prevádzke, lebo bude to zaujímavé a atrak tívne; 

predpokladám že aj pre našich obyvate ľov.  

 To ľko len krátka informácia.  

 Pán poslanec Uhler chce faktickú poznámku.  

 

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

 Ja len doplním pána primátora.  
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 Táto elektri čka je v Bratislave aj preto, že 

Bratislava má 1000 milimetrový rozchod, taký ako má  

Alicante a oni si to potrebujú odskúša ť; vo Viedni nemôžu.  

 

 A ďalšia dopl ňujúca vec je tá, že nie som si úplne 

istý, či bude jazdi ť po všetkých radiálach, lebo vyvstal 

tam problém s výškou. Tá elektri čka je príliš nízka a máme 

doslova prekážky, vyduté panely a asfalt, ktorý bud e treba 

zbrúsi ť v niektorých častiach. Sta čí sa pozrie ť na 

Americkom námestí, tam je to úplne katastrofálne, t am by 

tá elektri čka neprešla. Takže drobné úpravy budú potrebné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vidím, že viete viac, pán poslanec ako predseda 

dozornej rady Dopravného podniku, a to je dobré. Pr etože 

mne šlo len o to, aby vás to neprekvapilo, aby sa p roste 

neobjavilo nie čo nové, o čom poslanci sa do čítajú v tla či. 

A pritom je to vec, ktorú organizuje mesto v spolup ráci s 

Dopravným podnikom a výrobcom elektri čiek, ktorý sídli 

neďaleko Bratislavy.   

 

 Toto bola posledná informácia v rôznom, ktorá 

zaznela.  

 Teraz bude ma ť prácu návrhová komisia, pretože 

dostala nieko ľko návrhov na hlasovanie. 

 Prosím, keby sme ešte venovali pozornos ť hlasovaniu, 

ktoré bude uvádza ť návrhová komisia, a to bude potom 

predstavova ť záver nášho rokovania. 
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 Pán predseda návrhovej komisie, prosím, máte slovo  a 

priestor na to, aby ste uviedli návrhy, ktoré posla nci 

predniesli v rámci rôzneho.  

 Nech sa pá či.  

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 V rámci bodu rôzne komisia obdržala dva návrhy 

uznesení. Jedného autorom som ja, ten pre čítam: 

 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby  

 po prvé, hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvo m 

príspevkovej organizácie GIB nechalo spracova ť investi čný 

zámer rekonštrukcie objektu na Radlinského 53 bu ď ako 

investíciu mesta v minimalistickom variante, prípad ne 

rozdelenú na dve etapy, a ako PPP projekt s možnos ťou 

dlhodobého nájmu podkrovia resp. nadstavby budovy o  jedno 

podlažie.  

 

 po druhé, aby mesto teda vy členilo čiastku 1 000 Eur 

pre GIB zo sumy 30 000 Eur schválených na rekonštru kciu 

objektu na Radlinského 53. 

 Ešte som tam doplnil termín kontroly: májové 

zastupite ľstvo. 

 

 

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. 

 Dávam hlasova ť o tomto návrhu pána poslanca Len ča. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 Pán poslanec. 

 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ:  

 Je potešite ľné, že máme ešte ústavnú vä čšinu. Dobre. 

 

 Druhý návrh uznesenia je od pani poslankyne Tvrdej  a 

znie: 

 

 Mestské zastupite ľstvo žiada 

 po prvé, riadite ľku magistrátu Hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby na najbližšie májové rokovanie mest skej 

rady 17. 5. a následne na májový termín zasadnutia 

mestského zastupite ľstva 31. 5. pripravila aktuálnu správu 

o výsledkoch práce komisie na zefektívnenie výberu dane z 

nehnute ľností s prihliadnutím na úlohy, ktoré mali by ť 

spracované v termíne do 15. 3. 2012 a s doplnením o : 

 

a) informácie o príprave VZN k zákonu 582/2004 o mi estnych 

   daniach a poplatkoch; 

b) nákladov na prevádzku a mzdy vynaložené na praco vníkov 

   DZN - dane z nehnute ľnosti na oddelení miestnych daní a  

   poplatkov; 
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c) po čtu pracovníkov a ich zadelenie na jednotlivé mestsk é  

   časti a katastrálne územia; 

d) aktuálnym zistením sumy neuhradenej dane z nehnu te ľnos- 

   ti za roky 2009, 2010 samostatne a nap ĺňaním dane z  

   nehnute ľnosti v roku 2011; 

e) informáciu o softvéri na ktorom sa evidencia dan e z ne- 

   hnute ľností vedie s oh ľadom na po čet da ňových subjektov    

   fyzických osôb a právnických osôb, aj na po čet zda ňova- 

   ných nehnute ľností v jednotlivých mestských častiach a  

   katastrálnych územiach a o možnos ť aplikova ť tento  

   softvér na jednotlivých mestských častiach v pasívnom  

   režime. 

 

 po druhé, primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

zaradi ť na májové rokovanie mestskej rady a mestského 

zastupite ľstva bod: Správa o výsledkoch práce komisie na 

zefektívnenie výberu daní z nehnute ľností; ako riadny bod 

rokovania.  

 Termín rokovania mestskej rady             17.5.20 12. 

     Termín rokovania mestského zastupite ľstva  31.5.2012. 

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Môžem ešte raz upresni ť, že ukladá sa v tej prvej 

časti alebo žiada sa pani riadite ľka magistrátu? 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ: 

 Áno.  
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 V prvej časti pani riadite ľka, v druhej časti vy, pán 

primátor. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Upozor ňujem, že je to v rozpore so zákonom o obecnom 

zriadení, pretože sa napísalo do zákona novelou v r oku 

2009 alebo 2010, myslím že 2010, že magistrát, resp ., áno 

magistrát, nie je výkonným orgánom zastupite ľstva. Je tam 

nejaký problém. 

 

 Čiže odporú čam to smerova ť na primátora.  

 Akože primátor je ten, kto má prenáša ť úlohy. Pre čo 

je to tak, neviem. Pod ľa mňa dovtedajší systém bol omnoho 

lepší, priamy kontakt aj s výkonnou zložkou, aj ted a s tou 

politickou zložkou. Nechcem teraz to komplikova ť. Môžte to 

kľudne prija ť tak ako to je.  

 

 Len urobíme s pani vedúcou organiza čného oddelenia 

takú informáciu pre vás kratu čkú, ani nie do 

zastupite ľstva len aby ste to mali.  

 Teda ako sa zmenil ten zákon v tej oblasti vz ťah 

zastupite ľstvo a magistrát.  

 

 Môžte to zmeni ť, samozrejme, pani poslanky ňa, vy ste 

predkladate ľka. 

 Poprosím mikrofón pre pani poslanky ňu Tvrdú. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá, prosím, mikrofón; máte ho. 
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Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne.  

 Takže žiadam v bode 1. primátora Bratislavy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 Čiže takto upravíme to uznesenie, aby to bolo 

formálne v poriadku. Ja rozumiem obsahu, budeme na tom 

pracova ť, predložíme to čo pani poslanky ňa požaduje.  

 Môžme da ť o tom hlasova ť, pán predseda? (Áno.) 

 

 Čiže s touto úpravou dávam hlasova ť o návrhu pani 

poslankyne Tvrdej. 

 Nech sa vám pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťosem prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťosem za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal.  

 

 

 Ďakujem všetkým, ktorí ste vydržali až do konca za 

vzornú ú časť a aktívny prístup k dnešnému rokovaniu: 

 Ján Budaj  

 Ing. Milan Černý 

 Anna Dyttertová  

 Ing. Zuzana Dzivjáková  

 Gabriela Feren čáková 

 Stanislav Fiala  
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 Ing. Libor Gašpierik  

 Marian Greksa  

 Radovan Jen čík 

 Ing. Ján Hr čka   

 Izabella Jégh  

 Ing. Ignác Kolek  

 Ing. Peter Len č 

 Michal Muránsky   

 JUDr. Tomáš Kor ček 

     Ing. Alena Krištofi čová  

 Mgr. Oliver Kríž  

 Mgr. Vladimír Kubovi č  

 Ing. Petra Nagyová Džerengová  

 JUDr. Ivo Nesrovnal  

 JUDr. Júlia Ondrišová 

 MUDr. Peter Osuský, CSc. 

 Ján Panák  

 Mgr. Peter Pilinský  

     Ing. Anna Reinerová 

 Mgr. Sven Šov čík 

 Ing. Jarmila Tvrdá 

 Mgr. Jozef Uhler 

 

 Kon čím rokovanie mestského zastupite ľstva. 

 

 

 Najbližšie sa takto uvidíme, aby som to nezakríkol   

koncom mája, ale ak sa vzdá pán poslanec Kali ňák mandátu, 

tak na nejakej výnimo čnej schôdzi do 15 dní po vzdaní sa 

budeme musie ť rieši ť nastúpenie náhradníka. Čiže možno 

nejaká operatívna schôdza v čase zasadnutia mestskej rady 
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alebo nie čo podobné nám hrozí. Ale to dostanete, 

samozrejme, v čas vedie ť, pretože my to budeme vedie ť 

najneskôr do 4. mája, ke ďže vtedy vyprší lehota na 

zosúladenie konfliktu záujmov, v ktorom prípadne pá n 

poslanec je.  

 Ďakujem ve ľmi pekne ešte raz. 

 

 Kon čím dnešné zasadnutie.  

 Želám vám pekný ve čer.  

 

 (Ukon čenie o 21,12 h) 

 

 

                        x           x  
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JUDr. Dušana Viš ňovská                  Milan Ftá čnik 

      riadite ľka                           primátor 

Magistrátu hl. mesta SR                hlavného mes ta SR 

      Bratislavy                          Bratislav y   

 

 

 

 

 

                  Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Katarína Augustini č              Ing. Milan Černý  

  poslanky ňa Mestského               poslanec Mestského  

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta 

      SR Bratislavy                     SR Bratisla vy      
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