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Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka, do sp rávy 

mestskej časti Bratislava - Petržalka, za ú čelom revitali- 
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štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 

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

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

 

BOD 19:                                           s tr. 344 

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozem ku č.  
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Karlova Ves, parc. č. 2620/1 a parc. č. 2621/4, 

spolo čnosti Botus, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
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týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 

vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. č. 9282/1, 

Ing. Valérovi Hlobilovi, bytom v Bratislave 

 

BOD 23:                                           s tr. 361 

Návrh na od ňatie správy nehnute ľností príspevkovej 

organizácii STaRZ a na schválenie prípadu hodného 

osobitného zrete ľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. 

Ružinov, parc. č. 15288/55, parc. č. 15288/56, parc. č. 

15288/63 a stavby súp. č. 380 - športová hala - Drie ňova 

11/A a stavby súp. č. 5909 - šatne a soc. zar., Andrejovi 

Gaburovi - ARG COM s miestom podnikania v Bratislav e 

 

BOD 24:                                           s tr. 374 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 

Ružinov na ul. Mlynské luhy 17 pre ob čianske združenie 

SAHARA so sídlom v Bratislave 

 

BOD 25:                                           s tr. 376 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Ružinov, parc. č. 1222/8, spolo čnosti REALIZ a.s., so 

sídlom v Bratislave 

 

BOD 26:                                           s tr. 377  
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 3120, parc. č. 3135, parc. č. 3202, parc. č. 3214 

a parc. č. 3271 pre spolo čnos ť Realicorp Development, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 

BOD 27:                                           s tr. 380  

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

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

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

 

BOD 28:                                           s tr. 388 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na dlhodobý 

nájom nehnute ľnosti za ú čelom vybudovania športového 

areálu a parkoviska - objektu bývalého cyklistickéh o 

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

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

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

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

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

mesta SR Bratislavy 

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

 

BOD 29:                                           s tr. 388 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, u l. 

Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Bratislava-Nové Mesto  

 

BOD 30:                                           s tr. 389 
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Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na B ielej 6 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

 

BOD 31:                                           s tr. 395 

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a 

parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej 

sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže      

 

BOD 32:                                           s tr. 396 

Návrh na schválenie dohody o skon čení nájmu a vzájomnom 

finan čnom vysporiadaní s nájomcom GLOBAL plus s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

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

 

BOD 33:                                           s tr. 397 

Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, k. p. Staré 

Mesto, pozemku parc. č. 96 a časti stavby súp. č. 101484, 

Stará tržnica, do správy Bratislavskému kultúrnemu a 

informa čnému stredisku 

 

BOD 34:                                           s tr. 399  

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemok v  

Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/28 

 

BOD 35:                                           s tr. 401 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 3 560,97 Eur mestsk ej 

časti Bratislava - Záhorská Bystrica 
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BOD 36:                                           s tr. 402 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 017,66 Eur 

 

BOD 37:                                           s tr. 403 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Martinengova 2, Svidnícka 15, 19, 21, 

Mileti čova 32, 36, Martin čekova 30, Karadži čova 6, Košická 

43, Bebravská 11, Podunajská 17, 19, Ra čianska 65, 

Púpavová 40, Pustá 7, Bagarova 28, Janka Alexyho 9,  

Koprivnická 36, Heyrovského 12, Tupolevova 3, Gerce nova 3, 

Lachova 37C, Šustekova 29, Vyšehradská 21, Holi čská 5, 

Bran čská 9, Jasovská 49, Ľubovnianska 6 vlastníkom bytov a 

nebytových priestorov 

 

BOD 38:                                           s tr. 405 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo d ňa 

29. 09. 2011, č. 353/2011 zo d ňa 27. 10. 2011 

 

BOD 39:                                           s tr. 406 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

BOD 40:                                           s tr. 276 

Interpelácie 

 

BOD 41:                                           s tr. 407 

Rôzne.  

- poslanky ňa Ing. Alena Krištofi čová              str. 408 

  Medzinárodný de ň povedomia o autizme 

- poslanky ňa PhDr. Ľudmila Farkašovská            str. 408 
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  Bratislavská zoologická záhrada 

- Ing. Peter Šinály, miestny kontrolór            s tr. 410    

  K návrhu uznesenia poslankyne Farkašovskej. 

- poslanec Ing. Milan Černý                       str. 411 

  Vrátenie sa k ÚP, zmenám a doplnkom 03. 

- poslanec Mgr. Sven Šov čík                       str. 412 

  Oznámenie verejného funkcionára. 

- poslanec Ing. Ján Hr čka                         str. 412 

  Usmernenie k nadpolovi čnej a trojpätinovej 

  vä čšine. 

Prijatie uznesenia k predloženiu materiálu na  

MsZ k uzneseniu 171/2011                          s tr. 415 

 

 Prezentácia                                  str. 417 

 

     Ukon čenie MsZ                                str. 418 

 

                      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 8,37 h) 

 

 Pekný dobrý de ň. Prosím, keby ste zaujali svoje 

miesta v rokovacích laviciach, aby sme mohli otvori ť naše 

dnešné zasadnutie. 

 

 Vážené panie poslankyne a páni poslanci, otváram  

rokovanie Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom vítam v prvom 

rade vás, poslancov mestského zastupite ľstva, vítam 

prítomných starostov mestských častí, vítam samozrejme aj 

ostatných prítomných a zástupcov verejnosti. 

 

 Pod ľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina poslancov.  

 Ja mám zaregistrovaných 30; predpokladám že vás je  tu 

už viac. Čiže konštatujem, že mestské zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné.  

 

 

 O ospravedlnenie neú časti na dnešnom zasadnutí 

mestského zastupite ľstva požiadali nasledovní poslanci. V 

podstate sú to traja starostovia a potom dve poslan kyne 
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potrebujú skôr odís ť. Čiže pani poslanky ňa Ondrišová 

avizuje odchod po 14. hodine dnešného d ňa. A pani 

poslanky ňa Feren čáková po 17. hodine.  

 

 My by sme boli radi, keby po 17 hodine sme už všet ci 

mohli skon či ť dnešné zasadnutie. Aspo ň tak sme to hovorili 

včera s predsedami poslaneckých klubov, že by sme rad i 

vlastne zasadnutie skon čili. Pani poslanky ňa Tvrdá 

pripomína, že by to malo by ť do 16. Takže ja som to tak 

optimisticky posunul o jednu hodinu. Ale, samozrejm e, 

ospravedl ňujeme pani poslanky ňu Feren čákovú.  

 Aj pani poslanky ňa Reinerová potrebuje skôr odís ť, 

preto to avizujem.  

 A takisto na celý de ň sa ospravedlnili pán starosta 

Jambor, pán starosta Škodler a pani starostka Ožval dová. 

 To ľko ku ospravedlneným.  

 

 

 Prejdeme na overovate ľov zápisnice.  

 Mám tu navrhnutých dvoch poslancov: 

- pána poslanca Ing. Martina Borgu ľu a  

- pani poslanky ňu Annu Dyttertovú.  

  

 Máme, prosím, nejaké iné návrhy na overovate ľov 

zápisnice? 

 Konštatujem, že iné návrhy nie sú. 

 

 Preto prosím, keby ste sa prezentovali a hlasovali  o 

overovate ľoch zápisnice z dnešného zasadnutia.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 V sále je prítomných tridsa ťsedem poslancov. 
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 Tridsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

 Overovate ľov sme schválili.  

 

 

 Predkladám teraz návrh na zloženie návrhovej komis ie.  

 Navrhujem:  

- pána poslanca Mgr. Petra Pilinského,  

- pani poslanky ňu Izabellu Jégh,  

- pána poslanca Jána Panáka,  

- pána poslanca Jozefa Havrillu  

- a pána poslanca Ing. Petra Len ča.  

 Ak máte nejaké iné návrhy, nech sa pá či, máte na to 

priestor teraz.  

 Pán riadite ľ?  

 Teraz hovoríme o zložení návrhovej komisie. Pán 

riadite ľ ešte chcel k programu; k tomu hne ď prídeme.  

 

 Čiže prosím, k návrhovej komisii žiadne iné návrhy 

neboli. 

 Dávam hlasova ť o zložení návrhovej komisie. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

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

 Schválili sme zloženie návrhovej komisie.  

 

 Prosím, keby sa návrhová komisia odobrala na miest o, 

ktoré je ur čené pre jej prácu, zvolila si svojho predsedu 

a ujala sa činnosti, ktorú bude plni ť po čas celého 

dnešného rokovania.  
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 Teraz prejdeme, prosím, k návrhu programu:  

 

 Otvorenie 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 1. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Mestského z astupi- 

    te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 2. Návrh na vo ľbu poslancov Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy za členov komisií Mests- 

    kého zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy a  

    vzdanie sa Marian Greksu, poslanca Mestského za stupi- 

    te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy členstva v komi- 

    sii cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce  Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 3. Návrh na vo ľbu predsedu komisie pre cestovný ruch a  

    medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupite ľstva hlav- 

    ného mesta SR Bratislavy 

 4. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva 

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2.  2012 

 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta  

    Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu N ového 

    mosta na Most SNP v hlavnom meste Slovenskej re publiky 

    Bratislave 

 6. Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy 

    na rok 2012 

 7. Dodatok č. 2 k Návrhu realizácie Nosného systému Mest- 

    skej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) a v jej  

    regióne 

 8. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta  

    SR Bratislavy za rok 2011 

 9. Správa o bezpe čnostnej situácii v hlavnom meste Slo- 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

5 

    venskej republiky Bratislavy za rok 2011 

10. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontro- 

    lou financovania rekonštrukcie Zimného štadióna  Ondre- 

    ja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpo č- 

    tu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného  mesta  

    Slovenskej republiky Bratislavy 

11. Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratis- 

    lavy do dozornej rady obchodnej spolo čnosti METRO Bra- 

    tislava, a.s. 

12. Návrh na čerpanie finan čných prostriedkov na základe  

    uverejnenej verejnej výzvy na poskytnutie ú čelovej do- 

    tácie Úradu vlády SR na podporu programov, inic iatív a 

    aktivít v oblasti národnej protidrogovej straté gie pre  

    rok 2012 (nesocializa čné stredisko RETEST) 

13. Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislav y do  

    projektu s názvom EKOprofit Bratislava - Zavádz anie 

    Programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy 

    Pod ľa vzoru "Okobusinessplan Wien" na podporu udrža-  

    te ľného rozvoja prihrani čného regiónu Rakúsko-Sloven- 

    sko 

14. Návrh dodatku č. 1 k Zria ďovacej listine Centra vo ľné- 

    ho času, Hlinícka 3, Bratislava 

15. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest- 

    ského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    pre prenájmy nebytových priestorov na Zimnom št adióne 

    O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre spolo čnosti  

    Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s. 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    pre prenájom skladového priestoru na 1. nadzemn om pod- 

    laží Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratis- 
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    lave pre Slovenský zväz ľadového hokeja 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Zi mnom  

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

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

    tál SK, s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislav a 

19. Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme p ozemku  

    č. 08 88 0646 11 00, spolo čnosti ELONIR, s.r.o., so  

    sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobit ného  

    zrete ľa 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka,  parc.  

    č. 5144, parc. č. 5145, parc. č. 5146, parc. č. 5148/ 

    3, parc. č. 5150, pre Slovak Telekom a.s., so sídlom v  

    Bratislave 

21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Karlova Ves, parc. č. 2620/1 a parc. č. 2621/4, spo- 

    lo čnosti Botus, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 

    vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. č.  

    9282/1, Ing. Valérovi Hlobilovi, bytom v Bratis lave 

23. Návrh na od ňatie správy nehnute ľnosti príspevkovej or- 

    ganizácii STaRZ a na schválenie prípadu hodného  oso- 

    bitného zrete ľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú.  

    Ružinov, parc. č. 15288/55, parc. č. 15288/56, parc.  

    č. 15288/63 a stavby súp. č. 380 - športová hala -  

    Drie ňova 11/A a stavby súp. č. 5909 - šatne a soc.  

    zar., Andrejovi Gaburovi - ARG COM s miestom po dnika- 

    nia v Bratislave 
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24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nehnute ľností v Bratislave, k. ú.  

    Ružinov na ul. Mlynské luhy 17 pre ob čianske združenie 

    SAHARA so sídlom v Bratislave 

25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Ružinov, parc. č. 1222/8, spolo čnosti REALIZ a.s., so  

    sídlom v Bratislave 

26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    žalka, parc. č. 3120, parc. č. 3135, parc. č. 3202,  

    parc. č. 3214 a parc. č. 3271 pre spolo čnos ť Realcorp  

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

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

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

    Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

    dobý nájom nehnute ľnosti za ú čelom vybudovania športo- 

    vého areálu a parkoviska - objektu bývalého cyk listic- 

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

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

    11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/5 7 a 

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

    11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto bez fin ančnej 

    ú časti hlavného mesta SR Bratislavy 

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

    že na nájom nebytových priestorov na Plavárni P asien- 

    ky, ul. Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Bratislav a-Nové 

    Mesto 

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

    že na nájom nebytových priestorov na prízemí ob jektu  
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    na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

31. Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratisla- 

    ve, k. ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemko v parc. 

    č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čís- 

    la nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou 

    obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok ob– 

    chodnej verejnej sú ťaže 

32. Návrh na schválenie dohody o skon čení nájmu a vzájom- 

    nom finan čnom vysporiadaní s nájomcom GLOBAL plus,  

    s.r.o., so sídlom v Bratislave 

33. Návrh na zverenie nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 

    Staré Mesto, pozemku parc. č. 96 a časti stavby súp.  

    č. 101484, Stará tržnica, do správy Bratislavskému  

    kultúrnemu a informa čnému stredisku   

34. Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozem ok v  

    Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/ 

    28 

35. Návrh na odpustenie dlhu v sume 3 560,97 Eur me stskej 

    časti Bratislava - Záhorská Bystrica 

36. Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 017,66 Eur 

37. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v 

    obytnom dome Martinengova 2, Svidnícka 15, 19, 21, Mi- 

    leti čova 32, 36, Martin čekova 30, Karadži čova 6, Ko- 

    šická 43, Bebravská 11, Podunajská 17, 19, Ra čianska  

    65, Púpavová 40, Pustá 7, Bagarova 28, Janka Al exyho  

    9, Koprivnická 36, Heyrovského 12, Tupolevova 3 , Ger- 

    cenova 3, Lachova 37C, Šustekova 29, Vyšehradsk á 21, 

    Holi čska 5, Bran čská 9, Jasovská 49, Ľubovnianska 6 

    vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

38. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/ 
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    2011 zo d ňa 29. 09. 2011, č. 353/2011 zo d ňa 27. 10.  

    2011 

39. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

40. Interpelácie 

41. Rôzne  

 

 

 Najprv vás chcem informova ť;  

 (Poznámka z pléna k volebnej komisii.) 

 Volebnú komisiu ustanovíme pri tom bode, kde budem e 

voli ť. Takto je v rokovacom poriadku, že ke ď sa pristúpi k 

voľbe, tak sa ustanovuje volebná komisie. 

 

 Chcem vás informova ť, že body nášho programu pod 

bodom 1, 2, 3, 9 a 11  nemajú stanoviská mestskej rady a 

stanoviská komisií, pretože vä čšinou sa jedná o vo ľby, 

resp. o správu krajského riadite ľa Policajného zboru, 

ktorá nebola prerokovaná na komisiách. Čiže z h ľadiska 

rokovacieho poriadku potrebujeme hlasova ť o týchto bodoch 

osobitne.  

 

 Ja dám o nich hlasova ť o všetkých naraz. 

 Ak by ste mali iný návrh, prosím, keby ste ho 

predniesli teraz.  

 Body 1, 2, 3, to sú tie vo ľby, zmena rokovacieho 

poriadku, predsedov komisií, zaradenie do komisie.  

 Potom 9 a 11.  

 9 je zaradenie bodu o bezpe čnostnej situácii z 

pohľadu Policajného zboru.  

 11 je schválenie zástupcu do dozornej rady METRA.  
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 Pod ľa pravidla neboli prerokované tam kde mali by ť.  

 Preto budeme osobitne hlasova ť.  

 Avizujem, že to urobím na jedenkrát.  

 Ak by ste mali iný názor, samozrejme, poviete, že 

chcete o niektorom bode hlasova ť osobitne.  

 

 

 Máme tam takisto bod číslo 24 , kde nemáme stanovisko 

starostu mestskej časti. Preto pred hlasovaním o návrhu 

uznesenia bude potrebné, aby sme toto stanovisko 

predložili. Predpokladám, že sme to schopní urobi ť. Je to 

Ružinov. Čiže pán starosta a pán poslanec Pekár sa bude 

môcť k tomu vyjadri ť. 

 

 

 Čo sa týka zmeny programu, chcem stiahnu ť bod č. 28  - 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na dlhodobý 

prenájom nehnute ľností za ú čelom vybudovania športového 

areálu na cyklistickom štadióne.    

 

 Materiál má vo všeobecnosti podporu poslancov, ale  

poslanecký klub KDH chce ešte diskutova ť o tom, či nie je 

lepšie uskuto čni ť predaj tohto pozemku za ú čelom 

vybudovania športparku.  

 

 Preto sme sa zhodli v čera s predsedami poslaneckých 

klubov, že dáme materiál z rokovacieho programu dol e a 

budeme o ňom ešte mesiac diskutova ť, či forma sú ťaže a 

prenájmu, dlhodobého prenájmu, alebo predaja je vho dnejšia 

pre riešenie tohto problému.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

11 

 Preto ten bod je stiahnutý z dnešného rokovania.     

 

 To ľko zatia ľ z mojej strany.  

 Ja mám potom také skôr procedurálne veci, kedy 

prerokujeme niektoré body, ale tie poviem až na záv er. 

 Teraz dávam priestor pre poslancov.  

 Ako prvý sa hlási pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. My by sme požiadali o zaradenie 

nultého bodu do programu, ktorým by bolo "Návrh vyh lásenia 

mestského zastupite ľstva k výro čiu deportácie Židov zo 

Slovenska". 

 My sme ho v čera rozoslali kolegom, všetkým kolegom 

poslancom a poslankyniam.  

 A prosíme, aby tento bod sme mohli prebra ť ako prvý.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže bude to nultý bod, tak ako ste to navrhli, ale 

teda prvý v poradí, tak ako to navrhol pán poslanec  

Nesrovnal, ke ď ho zastupite ľstvo schváli; čo predpokladám, 

že áno.  

 Pán poslanec Kolek, chcete faktickou poznámkou? Ni e. 

 Pán poslanec He čko je prihlásený k programu. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  
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 Ja navrhujem stiahnu ť bod číslo 32 .  

 Tento bod sa prerokovával na minulom zastupite ľstve 

1. marca a vtedy nebol schválený zastupite ľstvom. A pod ľa 

materiálov, ktoré sme si tuná pozreli, tak vôbec ne došlo k 

žiadnym zmenám v týchto materiáloch. Čiže sa predkladá 

úplne bez zmien. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže navrhujete ho vyradi ť?  

 

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

 Áno, vyradi ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Lebo stiahnu ť; my ho nes ťahujeme, my ho predkladáme. 

Vy dávate návrh, aby nebol predmetom dnešného rokov ania.  

 

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

 Vyradi ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Ďakujem pekne.   

 Ďalší návrh má pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som rovnako navrhol vyradi ť bod číslo 

1,  návrh na zmenu rokovacieho poriadku, nako ľko teda pod ľa 

dôvodovej správy; pardon. Ja by som navrhol vyradi ť bod č. 

1 - Návrh na zmenu rokovacieho poriadku, nako ľko pod ľa 

dôvodovej správy mandátová komisia, ktorá odporu čila zmeny 

v stanovení kvóra po prerokovaní v kluboch tento ná vrh 

podľa mojich informácií, podporu nenašiel. Tak si myslí m, 

že je ešte čas na to, aby sa táto téma rokovala. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, o tomto bode budeme hlasova ť osobitne. 

Čiže tam keby poslanci mali názor, že sa nemá dnes 

rokova ť, rozhodnú že ho nezaradia. Takže dáme o jednotke 

hlasova ť osobitne. Z toho balíka, ktorý som navrhol, 

jednotka bude predmetom samostatného hlasovania na základe 

návrhu pána poslanca Pilinského. 

 Pán poslanec Drozd má návrh. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, na základe toho,  

že som členom rady školy pri Základnej umeleckej škole 

Exnárova, ma požiadala pani riadite ľka Miklovi čová o 

zaradenie tohto bodu:  

 Je to návrh na zmenu uznesenia zo d ňa 24. 11. 2011. 

Je to vlastne zosúladenie podlahovej plochy.  
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 Na základe toho, že boli nejednotné údaje, týkajúc e 

sa ve ľkosti prenajímacej plochy na Základnej umeleckej 

škole Exnárova 6 sa pristúpilo k odbornému zamerani u 

obrysu budovy. A na základe toho vyšli presné ploch y. Je 

to naozaj iba zosúladenie tých podlahových plôch.  

 Takže poprosil by som vás, keby sme tento materiál  

zaradili. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, máme ho pripravený písomne? 

 

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

 Áno.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som odporú čal, aby sme to urobili v riadnom 

cykle na aprílové zastupite ľstvo. Prejde to príslušnými 

komisiami; nemal by s tým by ť žiadny problém.  

 Takže nechcem nikoho ovplyv ňova ť ale myslím si, že 

takéto veci by sa mali rieši ť riadnou procedúrou, aj ke ď  

možno ide len o formálne zosúladenie dvoch dokument ov, 

ktoré majú by ť v súlade.  

 

 Takže ten návrh zaznel; potom sa opýtam, či pán 

poslanec na jeho zaradení trvá, ale budeme o ňom hlasova ť.  

 Pán poslanec Kolek sa hlási k programu. 
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Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ja len jednu prosbu by som mal možno  

pre seba a možno aj pre ostatných, že aké dôvody, r esp. 

prekážky vznikli, že tých 5 vymenovaných bodov sa 

nedostalo na radu?  

 Čiže, či sa formou tie body akože nedostávajú z 

princípu na radu alebo došlo len k nejakému časovému, 

resp. inému dôvodu, pre čo neboli prejednávané? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, všetky body prerokovávame na mestske j 

rade. Tieto sa vä čšinou týkajú personálnych vecí, pretože 

rokujeme o zložení dozornej rady podniku METRO, o z aradení 

poslanca do komisie, vo ľby predsedu komisie. Toto sme 

riešili dohodou s predsedami klubov, preto sme to e šte v 

čase rady hotové nemali.  

 

 Správa pána riadite ľa Policajného zboru má osobitný 

režim, pretože prvýkrát o nej rokova ť bude mestské 

zastupite ľstvo. Nežiadal som, aby pán riadite ľ predložil 

správu dopredu ako to robí naša mestská polícia, kt orá je 

našou organizáciou. Zdalo sa mi, že je vhodné, aby to 

prišlo priamo sem.  

 

 Ak poviete, že to chceme inou procedúrou, ja si to  

viem predstavi ť. Ale má to teda zvláštny režim preto, že 

prvýkrát sme pozvali riadite ľa Policajného zboru štátnej 

polície, aby predniesol svoju správu pred poslancam i.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

16 

 

 Toto sú tie dôvody, žiadne iné tam nemáme.   

 Takže to len na vysvetlenie pre vás. 

 Pán riadite ľ Strom ček má návrh do programu; nech sa 

páči.  

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem. Dovolil by som si navrhnú ť zaradenie bodu 

číslo 16  - Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, Sad 

Janka Krá ľa, za ú čelom revitalizácie II. etapy.  

 Ideme preto takto na to neštandardne, lebo na zákl ade 

informácie z mestskej časti Petržalka je potrebné vo ve ľmi 

krátkom časovom horizonte poda ť kompletnú žiados ť a musia 

preukáza ť vlastníctvo k pozemku. 

 Z tohto dôvodu je aj tento návrh. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže zverenie je vo vz ťahu mestskej časti. Zrejme k 

tomu chce vystúpi ť pán starosta Bajan. 

 Dávam mu slovo. 

 Nech sa pá či, pán starosta, máte slovo. 

 

 

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

Bratislava - Petržalka:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ve ľa sa hovorilo v 

minulom období o revitalizácii. Ke ďže je vypísaná výzva, 

musíme to všetko stihnú ť do času; myslím do 17. apríla, 
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tak potrebujeme takýmto spôsobom urýchli ť. Ospravedl ňujeme 

sa za spôsob, už to bolo by zverené. Ale myslím, že  

problém nebude, aj ke ď sa do uznesenia dá len bod z dôvodu 

predloženia eurofondov.  

 

 Nemáme, samozrejme, iný záujem, ak to bude treba 

takýmto spôsobom zabezpe či ť.  

 Čiže zveri ť, aby sme mohli poda ť, aby sme mali vz ťah 

k pozemku. To je jedna vec.  

 

 Druhá; pán primátor, 17. apríla je zastupite ľstvo 

Petržalky, kde samozrejme by som ťa rád pozval kvôli 

Krá ľovej hore na príslušné zastupite ľstvo, kde je to dos ť 

dôležité, kvôli zodpovedaniu nejakým otázkam našich  

poslancov prípadným. Čiže dopredu avizujem 17. apríl. 

 

 A ešte, ak mám slovo, ospravedl ňujem sa. V bode 20 

sme dostali materiál - Návrh zmluvy o nájme pozemko v 

Slovak Telekom. Prešlo rokovanie. Len upozor ňujem, na 

strane 44 tejto zmluvy, neviem pre čo je to tak číslované, 

ale povedzme, je bod 6, kde potrebujeme spolupracov ať s 

hlavným mestom, a to je aby sme zamedzili vjazdom 

motorových vozidiel, ktoré tam naozaj celé roky rob ia 

problém.  

 

 Čiže budeme spolupracova ť s magistrátom o režimovaní, 

aj ke ď to máme v zmluve, že to budeme my spolu s 

Telekomom, ale rád by som prizval vašich ľudí k tomu, lebo 

pohyb vozidiel v Sade Janka Krá ľa po čas toho leta je 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta, ve ľmi radi to urobíme. Viem presne, o 

čom hovoríš, je to viac parkovisko pred Arénou, kde sa 

vodi či snažia dosta ť čo najbližšie k pláži a majú pocit, 

že to je práve to ako majú využíva ť ten priestor. Rozumiem 

tomu názoru, že sa tam má urobi ť zábrana, resp. 

kontrolovaný, režimovaný vstup. Čiže ur čite tú spoluprácu 

nájdeme, a povieme si to v tom bode číslo 20. 

 

 Ke ďže žiadne ďalšie návrhy k programu nezazneli, 

prosím, teraz budeme rozhodova ť o jednotlivých návrhoch 

tak, ako boli predložené.   

 

 Ako prvý zaznel návrh pána poslanca Nesrovnala na 

zaradenie nultého bodu o vyhlásení k 70. výro čiu 

deportácie Židov.  

 Prosím, keby ste sa prezentovali a hlasovali o náv rhu 

pána poslanca Nesrovnala na nultý bod.  

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, traja sa zdržali. 

 Konštatujem, že tento bod sme zaradili.  

 

 

 Ako druhý zaznel návrh pána poslanca He čku, aby sme 

vyradili z rokovania bod číslo 32. 

 Čiže hlasujeme o tom, kto je za vyradenie. Tak znel 

návrh pána poslanca, čiže budeme hlasova ť o tomto návrhu.  
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Kto súhlasí s vyradením bude hlasova ť za, kto má iný 

názor, samozrejme, že ho prejaví pri hlasovaní.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťdva hlasovalo za, nikto nebol proti, ôsmi sa 

hlasovania zdržali.  

 Konštatujem, že tento návrh sme schválili.  

 

 

 Ak mi teraz ni č neutieklo, tak ďalší bol návrh pána 

riadite ľa Strom čeka na to, aby sme zaradili ako nový bod 

číslo 16 - Návrh na zverenie pozemkov v Sade Janka K rá ľa 

do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka za ú čelom 

podania žiadosti o revitalizáciu sadu z európskych fondov.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Bod 16, taký je  

návrh, na bod číslo 16. 

 Samozrejme, tie ostatné body sa posunú a pre číslujú. 

 Môže to by ť bod 16A ako to zvykneme robi ť, aby sme 

nenarušili číslovanie materiálov, ktoré máte rozdané.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťjeden hlasovalo za, nikto proti, jeden sa 

hlasovania zdržal.  

 Konštatujem, že sme zaradili tento bod programu. 

 

 

 Teraz prejdeme na tie body, ktoré si vyžadujú 

osobitné hlasovanie . 
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 Je to bod číslo 1 - Návrh na zmenu rokovacieho 

poriadku. 

 Po čuli ste názory za aj proti.  

 My predkladáme návrh, aby sa o tomto materiáli 

hlasovalo. Čiže je to o zaradení do programu. 

 Kto má iný názor, bude hlasova ť proti.  

 Kto chce, aby sa o tom bode rokovalo dnes, bude 

hlasova ť za.  

 

 Čiže dáme hlasova ť o zaradení bodu číslo 1 do nášho 

programu. 

 Nech sa pá či; návrh na zmenu rokovacieho poriadku. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných poslancov.  

 Tridsa ťosem za, štyria proti, jeden sa hlasovania 

zdržal.  

 To ľko poslancov tu už dlho nebolo; štyridsa ťtri.  

 Konštatujem, že sme tento návrh schválili. 

 Čiže budeme rokova ť o bode číslo 1.  

 

 

 Teraz dávam hlasova ť o bode číslo 2, 3, 9 a 11; o 

tom, že ich zara ďujeme do programu.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte; 2, 3, 9 a 11.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných. 

 Štyridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval.  

 Zaradili sme aj tieto body.  
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 Teraz bude hlasova ť o programe ako celku.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte kto súhlasí, aby  

sme sa dnešný de ň riadili predloženým programom s tými 

úpravami, ktoré sme spolo čne urobili. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že program sme schválili.  

 

 

 Mám ešte 2 procedurálne poznámky  k tomu programu, a 

to nasledovné: 

 Body číslo 8 a 9, to sú tie správy o činnosti 

mestskej polície a správa o bezpe čnostnej situácii z 

pohľadu štátnej polície, budeme rokova ť o 11 hodine. To 

znamená, pevný čas.  

 Ten program inak bude proste plynú ť tak ako pôjde.  

 

 A bod číslo 7, to je návrh dodatku č. 2 k návrhu 

realizácie Nosného dopravného systému Mestskej hrom adnej 

dopravy budeme rokova ť o 13,30 h. 

 Tak sme sa v čera dohodli s predsedami poslaneckých 

klubov, pretože máme pozvaných aj hostí. Príde pán 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja a chcel i sme 

vytvori ť priestor na to, aby nemusel dlho čaka ť na 

zaradenie tohto bodu alebo jeho prerokovanie.  

 Čiže 13,30 h po obednej prestávke za číname bodom 

Nosný dopravný systém.  
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 Posledná poznámka je taká, že hne ď po tomto bode o 

Nosnom dopravnom systéme prerokujeme bod interpelác ie a 

rôzne vzh ľadom na to, že ja musím po obede odís ť na 

zasadnutie Združenia K8, čo sú primátori krajských miest 

do Prešova.  

 

 Chcem ale da ť príležitos ť pre vás, aby ste mohli 

interpelova ť, aby ste mohli prednáša ť svoje príspevky do 

rôzneho.  

 

 Čiže vytvoríme tento priestor a potom budeme  

samozrejme rokova ť alebo budete rokova ť pod vedením pani 

námestní čky o ďalších bodoch tak ako budú na programe 

rokovania.  

 Čiže to bude; ten poobed ňajší blok za čne Nosným 

dopravným systémom, potom interpelácie, rôzne, to k toré 

smeruje na primátora.  

 

 Rôzne ostane otvorené aj v tej závere čnej časti, aby 

ste mohli dokon či ť rôzne na záver rokovania. 

 A potom, samozrejme, ten program pôjde tak ako ide .  

 

 To ľko teda k programu a k procedúre jeho 

prerokovania. 

 

 Prosím, pristúpime k bodu číslo 1 - Návrh na zmenu 

rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva. 

 (Poznámka.) 

 Pardon, prepá čte, nultý bod. Ve ľmi sa ospravedl ňujem. 

 Ešte to tu nemám napísané.  
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Nultý bod:  

Návrh na vyhlásenie Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy k 70. výro čiu deportácie Židov zo 

Slovenska  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Návrh uvedie predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS a  

MOST-HÍD, pán poslanec Nesrovnal.   

 Nech sa pá či. Prosím, keby ste zapli pána poslanca 

Nesrovnala, ten má úvodné slovo. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Milé kolegyne, 

kolegovia, ďakujem, že ste súhlasili so zaradením tohto 

bodu. 

 Na v čerajší de ň pripadá ve ľmi smutné výro čie, 70. 

výro čie kedy do táborov smrti za čali odchádza ť naši 

židovskí spoluob čania. 28. marca 1942 odišiel z Bratislavy 

prvý transport, odchádzal z Patrónky. Vtedajší Slov enský 

štát sa bohužia ľ pripojil k tej protižidovskej histórii, 

ktorá vládla Európou a výsledok je, že viac ako 70 tisíc 

našich spoluob čanov bolo protiústavne okradnutých a neskôr 

zavraždených. Toto sa stalo v Bratislave, v meste, ktoré 

sa pýšilo svojou multikultúrnou tradíciou, svojou 

viacnásobnou etnicitou a toleranciou. 

 

 Myslíme si, že je našou povinnos ťou na tento zlo čin 

upozorni ť a na ň nezabudnú ť.  
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 Preto sme vám poslali návrh uznesenia, resp. 

vyhlásenia, ktoré vám predkladáme a ktoré prosíme, aby ste 

prijali. A aj takto, touto formou dali vedie ť pozostalým 

tých obetí, ale aj budúcim generáciám, že na tieto 

udalosti nezabúdame a že urobíme všetko pre to, aby  sa v 

našom meste už viac neobjavil duch nenávisti, netol erancie 

a takejto kriminality.  

 

 Takže návrh uznesenia je, že bratislavské mestské 

zastupite ľstvo schva ľuje návrh vyhlásenia mestského 

zastupite ľstva tak ako je predložený, ako ste ho dostali v 

e-maili, ako ho máte v podkladoch. Ďakujem ve ľmi pekne.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi poslancovi za uvedenie materiálu. 

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvá hlási pani  

poslanky ňa Dyttertová, a po nej pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja samozrejme sa pripájam k 

takémuto vyhláseniu, ale chcem aby zaznelo, a je to  ve ľmi 

dôležité, považujem to za dôležité poveda ť, že odsúdenie 

holokaustu je už aj na pôde Bratislavskej arcidiecé zy. 

Bratislavský arcibiskup tiež sa pripojil a odsúdil veľmi 

rázne takéto praktiky a vôbec celý holokaust.  
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 Treba si uvedomi ť, že aj pápeži, hlavne poslední 

dvaja, Ján Pavol II a Benedikt XVI sa vyjadrili 

odsudzujúco a ve ľmi tvrdo napadli a odsúdili takéto 

praktiky. 

 

 Ja ako členka katolíckej cirkvi sa k tomu hlásim už 

vtedy. Viem, že aj náš predseda našej strany sa k t omu 

vyjadroval, takže my ako ob čania s tým nemáme; verím tomu, 

že nemáme žiadny problém.  

 

 Treba si len uvedomi ť, že to nie je len o deklarácii, 

ale je to aj o hlbokom zamyslení sa nad tým, že čo k tomu 

vedie v každom jednom z nás. A skúsi ť sa snaži ť tak ži ť, 

aby sme vo svojom prostredí vytvárali také podmienk y, aby 

sa už v zárodku ni čili myšlienky tohto charakteru.  

 

 To by som vám len chcela na dôvažok poveda ť: Moja 

rodina v tom čase v Bratislave žila v blízkosti Patrónky, 

takže ja sa pripájam ozaj skuto čne aj za týchto 

konkrétnych ľudí, o ktorých tu hovoril pán poslanec 

Nesrovnal. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

 Slovo má pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor.  
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 Aj ja sa pripájam k tomu, že aj takéto vyhlásenie hoc 

zaznieva možno v sú časnosti opakovane z rôznych kútov, je 

potrebné, pretože ak v nejakom prípade platí, že "p ravda 

oslobodzuje" tak je to hlavne vtedy, ak sa ľudstvo 

dopúš ťalo zlo činov.  

 

 Ak je pravda, že to čo sa dialo v danom období v 

tejto krajine nebolo z ďaleka len dielom zlo činného 

nemeckého fašizmu, ale ruku k dielu priložili i naš i 

predkovia. To bolo pre m ňa dôvod, aby som pridal niekedy v 

roku 2000 ako poslanec parlamentu Slovensko do súbo ru 

krajín, ktoré mali vo svojom trestnom zákone paragr af o 

tzv. osvien čimskej lží. Ten paragraf medzitým doznal 

zmeny, ale ke ď som sa po rokoch do parlamentu vrátil, tak 

som aj ten parlament vrátil do podoby, ktorá jednoz načne a 

kategoricky posudzuje zlo činy spáchané v mene rasovej 

alebo triednej nenávisti, ako zlo činy tak závažné, že lož 

o nich, a v tomto prípade by som povedal, že aj ml čanie o 

nich, je hanbou. 

 

 Dovolím si teda podpori ť túto výzvu, alebo rezolúciu, 

alebo vyhlásenie, pretože my sme boli jednou z tých  

krajín, ktoré sa aktívne zapojili do zlých vecí. Za pojili 

sme sa do nej v časoch holokaustu, ale i obete následnej 

červenej totality boli nezriedka obe ťami svojich 

spoluob čanov.  

 

 A všetko zlé, čo sa v minulosti stalo, sa nemá 

zameta ť pod koberec.  

 A ďakujem za toto vyhlásenie. 
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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 Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Samozrejme, že ide o 

materiál, s ktorým sa nedá nesúhlasi ť, pretože návrh toho 

vyhlásenia je naozaj ve ľmi taký mierotvorný a dobre sa 

počúva. Samozrejme, budem s ním súhlasi ť aj ja, nako ľko 

dokonca aj niektorí moji príbuzní boli v niektorých  z 

týchto transportov.  

 

 Na strane druhej ma však mrzí, že sa najvä čší klub 

mestského zastupite ľstva uchýlil k tomu, aby si na základe 

tejto udalosti za čal vyt ĺkať nejaké politické body. Mne sa 

to zdá ako nevhodné, a poviem to otvorene, myslím s i že si 

to myslia aj viacerí, málokto sa to odváži poveda ť, že 

SDKÚ pre prehratých vo ľbách by si mohla inými témami za čať 

hľadať svoju novú tvár ako takýmito ľahkými, lacnými a 

plytkými vyhláseniami, ku ktorému sa nedá ni č iné, len 

prida ť sa.  

 

 Takže prajem im ve ľa š ťastia na tejto dlhej ceste k 

hľadaniu novej tváre.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Faktickou poznámkou na toto vystúpenie reaguje pán  

poslanec Osuský.  

 

 

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

 Hodnoti ť vyhlásenie, ktorého matéria je taká aká je, 

ako vyt ĺkanie kapitálu, a to podotýkam nemám nijaký 

autorský podiel na tomto vyhlásení, je čistý konjuktúralny 

hnus.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Vážené zastupite ľstvo, toto vyhlásenie je preto 

dôležité, a je úplne nepodstatné kto s ním prichádz a, 

pretože stále viac sa blížime k dobe, kedy nebudú u ž medzi 

nami ži ť, ktorí osobne zažili tieto hrôzy a ktorí nám to 

budú svojim svedectvom môc ť pripomína ť.  

 

 Je to pre nás dôležité, aby sme pre nové, nastupuj úce 

generácie, toto pripomínali aj takýmito vyhláseniam i, aj 

názorom Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky, pretože pokia ľ nebudeme ži ť hodnoty, ktoré sú 

hodnoty nášho mesta, tak tým narušíme tú kvalitu ži vota, o 

ktorú sa usilujeme. A hodnotou tohto mesta vždy bol a 

náboženská a etnická znášanlivos ť.   
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 Čiže toto je viac vyhlásenie nie o minulosti ale o 

našej prítomnosti, o nás, čo si vážime, čo považujeme za 

naše osobné hodnoty, a čo chceme aby boli aj hodnotami 

tohto mesta v čase, ke ď ako som povedal, stále menej budú 

ži ť medzi nami, ktorí tieto hrôzy zažili. 

 

 

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 Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Reagujem len v podstate na to  

čo tu odznelo. Pripájam sa k slovám pána Kríža. Naoz aj aj 

ja nejakým spôsobom tam cítim to, čo v jeho slovách 

odznelo. A napriek tomu, čo povedal kolega Osuský sa s 

jeho tvrdením, teda s tvrdením pána Kríža, stotož ňujem. 

Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nikto sa do diskusie nehlási.  

 Ja si dovolím krátku faktickú poznámku: Ja si mysl ím, 

že najlepšie to vystihol pán poslanec Šov čík. Naozaj nejde 

o to, kto predniesol. Je to otázka toho, či sa chceme k 

tomu vyjadri ť a čo vypovedáme sami o sebe. Ja som v čera na 

internete dostal poznámku, že dátum 28. marca má by ť 25. 

Niekto možno lepšie pozná históriu; vôbec o to nejd e.  
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 Pod ľa mňa ide o to, či si myslíme, že máme k tomu 

zauja ť postoj alebo nemáme. Ja si myslím, že to vyhláseni e    

je na mieste, aby sme ho prijali, a naozaj vypoveda li o 

tom, aký máme vz ťah k vlastnej histórii a k svojej 

súčasnosti, a samozrejme aj budúcnosti. Ni č viac k tomu 

nechcem poveda ť.  

 Dovolil som si túto faktickú poznámku.  

 

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási, dávam priestor 

pre návrhovú komisiu.  

 Pán predseda, nech sa pá či, máte slovo.  

 

 

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

MsZ 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. 

 Návrh uznesenia obsahuje celé toto vyhlásenie.  

 Ja v tomto momente neviem, či to mám celé číta ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Je to, že schva ľuje vyhlásenie. 

 Vyhlásenie majú poslanci v laviciach, čiže netreba 

číta ť.  

 

 

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

MsZ 

 Dobre. Čiže návrh uznesenia bude znie ť: 
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 Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu 

schva ľuje vyhlásenie Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 70. výro čiu 

deportácie Židov zo Slovenska.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Presne. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťjeden hlasovalo za, nikto nebol proti, traja 

poslanci sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme uznesenie a samotné vyhlásenie  

schválili. 

 Tým sme uzatvorili rokovanie o nultom bode nášho 

programu 

 

 Prechádzame k 1. bodu programu tak, ako máte uvede né 

v pozvánke.  

 

 

BOD 1:  

Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

32 

 

 Predkladate ľmi materiálu, ako sme dnes upresnili, sú 

páni poslanci Peter Len č a Libor Gašpierik. Neviem, ako 

ste sa kolegovia dohodli, kto z vás uvedie ten mate riál. 

 Čiže, pán poslanec Len č. 

 Prosím, pán poslanec Len č má slovo na to, aby uviedol 

návrh na zmenu rokovacieho poriadku. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené kolegyne, 

vážení kolegovia, predkladá sa návrh na zmenu rokov acieho 

poriadku. Ja to uvediem len ve ľmi stru čne, lebo všetci ste 

boli vlastne prítomní tej histórie ako to vzniklo. Asi 

rozhodujúcou skuto čnos ťou bolo to, čo sa v návrhu uvádza 

pod bodom číslo 11, kedy poslanci mali dojem, že po 

závere čnom slove ostalo nie čo nevypovedané, alebo nejaká 

skuto čnos ť bola uvedená nie tak, ako si to oni 

predstavovali. 

 

 My sme to pôvodne chceli zmeni ť ešte v bode rôzne, 

ale potom po dohovore s pánom primátorom sme sa doh odli, 

že to prejde riadnym procesom, a tak sa aj stalo. 

 

 Tento návrh prerokovala mandátová komisia. V tom 

procese tej tvorby, do toho sa zapojili poslanecké kluby 

SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SaS a KDH.  

 Ja som ešte pôvodne vyzýval aj ostatné kluby, ktor é 

majú k tomu čo poveda ť, žiadne návrhy iné som nedostal.  

 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

33 

 

 Okrem toho bodu, ktorý som spomínal pod číslom 11, sú 

tam ešte ďalšie body, ktoré sú, ale ktoré ja považujem iba 

za technické vylepšenie rokovacieho poriadku, ktoré  

vyplynulo z praxe.  

 

 Ďalej chcem poveda ť, že na rokovaní mandátovej 

komisie, ktorej sme sa s pánom poslancom Gašpieriko m 

zúčastnili, bol tam prizvaný aj pán poslanec Pilinský,  

ktorý dal návrh na zmenu rokovacieho poriadku tak, ako je 

to uvedené v dôvodovej správe; on to asi aj sám ter az 

prednesie. 

 

 Mandátová komisia odobrila tento návrh, takže je n a 

vás, ako sa teraz vy k tomu postavíte.  

 

 Ja ako predkladate ľ mám k tomu ešte dve pripomienky: 

 Poprosím vás, keby ste si pozreli ten inkriminovan ý 

bod číslo 11. Tam autoremedúrou navrhujem zmeni ť troška tú 

textaciu, lebo sa mi to zdá troška krkolomné. To by  

znamenalo, že v tom prvom riadku je napísané: Ak po slanec, 

ktorý vystúpil v rozprave sa domnieva, že predklada te ľ 

alebo, at ď. - navrhujem "sa" da ť za hne ď, ak sa poslanec, 

ktorý vystúpil v rozprave domnieva.  

 Tak sa mi to zdá slovensky správnejšie.  

 

 A ďalšia vec, na ktorú sme troška opomenuli, ale 

organiza čné po dôkladnej kontrole rokovacieho poriadku na 

to prišlo. V podstate zavádzame tam taký prvok, kde  v 

interpeláciách ak interpelujúci sa domnieva že potr ebuje 

nejako dovysvetli ť tú svoju interpeláciu alebo nejako sa k 
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tomu vyjadri ť, zareagova ť, tak môže vystúpi ť s faktickou 

poznámkou. Ostalo tam ale v článku 5 ods. 22, že faktické 

poznámky nie sú prípustné v bode interpelácie.     

 Čiže toto navrhujeme ešte vypusti ť odtia ľ. 

 Ďakujem zatia ľ. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za úvodné slovo.  

 Otváram diskusiu. 

 Máme troch prihlásených; pán poslanec Gašpierik ak o 

prvý. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som si dovolil rovnako ako pán 

predkladate ľ, poslanec Len č, doplni ť. Po kontrole tohto 

materiálu, ktorý vlastne bol spracovaný po predmetn om 

rokovaní mandátovej komisie bolo ešte vypadnuté jed no 

ustanovenie, ktoré sme prerokovali.  

 To ustanovenie sa týkalo vystúpenia ob čanov na 

zastupite ľstve.  

 

 Nako ľko naše zastupite ľstvá bývajú často do 

večerných, podve černých, no čných hodín a bod rôzne je 

vlastne radený ako posledný bod, nevedia ani ob čania, kedy 

vlastne príde k tomuto rokovaniu a kedy môžu predlo ži ť 

nejaké svoje návrhy, podnety, informácie, o ktorých  chcú 

rokova ť alebo chcú oboznámi ť naše zastupite ľstvo.  
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 Z tohto aspektu sme navrhli ustanovenie, že v rámc i 

bežného rokovania by sa prerušilo rokovanie o 16. h odine 

na dobu 30 minút, kde po čas tohto času by ob čania v pevne 

stanovenom čase mohli vlastne prís ť na rokovanie 

zastupite ľstva. Je to už teda po pracovnej dobe a 

predloži ť tieto svoje podnety a námety. S tým, že pokia ľ 

sa prihlási viacej ob čanov ako by bola ur čená lehota 3 

minúty, tak by sa museli prihlási ť až v tom bežnom bode 

rôzne. Pokia ľ by prišiel na tento bod jeden, dvaja 

občania, vystúpia v d ĺžke teda 3 - 6 minút, a rokovanie 

zastupite ľstva ďalej pokra čuje.  

 

 Z tohto dôvodu teda si dovolím autoremedúrou ešte 

doplni ť článok 5 ods. 10, ktorý by presne znel:  

V rámci popolud ňajšieho rokovania sa o 16. hodine zaradí 

bod vystúpenia ob čanov v d ĺžke trvania 30 minút. Na toto 

vystúpenie ob čanov sa nevyžaduje súhlas mestského 

zastupite ľstva. Ob čania vystúpia v poradí, v akom sa 

prihlásili do tohto bodu v termíne maximálne 3 minú t.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pani 

poslanky ňa Dyttertová a pán poslanec He čko.  

 

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

 Ďakujem pekne. Som členkou mandátovej komisie, bola 

som pritom.  
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 Pán poslanec Gašpierik, tuto mám otázky, je fakt ž e 

sme o tom rozprávali, že by bolo dobré definova ť, čo v 

situácii, kedy zastupite ľstvo skon čí skôr? Skon čí 

napríklad o 13. alebo o 14.; môže by ť taký prípad stá ť.  

 

 A hovorili sme na tej mandátovej komisii aj o tom,  že 

v tom prípade sa to posúva na ďalšie zastupite ľstvo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec He čko.  

 

 

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

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

chcel opýta ť, ako to bude technicky vyzera ť prerušenie, ak 

bude nejaký závažný bod? Obávam sa, že potom by to 

rokovanie toho závažného bodu, ktorý by sa prerušil ,  

nemalo asi zrejme takú váhu, ako to bolo v čase rokovania.  

 

 A ďalšia vec; spomínal ste, pán Gašpierik, že sa 

jedná o 16. hodinu. No, neviem, ktorí ob čania kon čia o 16. 

v Bratislave. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Gašpierik reaguje na faktické poznámk y. 
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Ing. Libor  G a š p i e r i k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Takže pokia ľ, samozrejme, zastupi-

te ľstvo by skon čilo skôr, príklad; pokia ľ by bolo 

mimoriadne zastupite ľstvo a bol by tam zaradený bod rôzne 

alebo teda riadne zastupite ľstvo skon čilo rovnako skôr, 

tak samozrejme by ten bod rôzne uplynul skoršou dob u, tak 

ako by bol bod programu ukon čený, alebo rokovanie 

príslušného d ňa.  

 

 Čo sa týka pripomienky pán He čka, samozrejme, že bod 

nebude prerušený v rámci nejakej rozpravy, ale po u kon čení 

toho bodu, ktorý bude prerokovávaný. Myslím, že tút o 

procedúru sme nieko ľkokrát absolvovali aj na našich 

rokovaniach zastupite ľstva. Myslím, že tak bude aj dneska, 

tak ako avizoval pán primátor, o 11. hodine si mysl ím, že 

budeme rokova ť, ten príslušný bod bude ukon čený, ktorý 

bude predchádza ť tomu bodu, ktorý avizoval; a následne 

bude zaradený.    

 

 Takže či to bude napríklad 11. hodina a 10 minúta 

alebo v mojom materiáli 16. hodina a 15 minúta, tak  to je 

samozrejmé že sa ukon čí bod hlasovaním, a potom sa teda 

otvorí tento bod.  

 Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Do diskusie je prihlásený pán poslanec Kríž.  
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Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ako člen mandátovej 

komisie som sa zú častnil toho posledného rokovania k 

návrhu zmeny rokovacieho poriadku. Priamo na zasadn utí 

komisie som vzniesol ur čitú pripomienku. Mal som pocit, že 

do toho samotného procesu vytvárania tých návrhov z mien 

neboli v dostato čnej miere prizvaní poslanci, povedzme z 

radov nezávislých.  

 

 Napriek tomu sme na mandátovej komisii ve ľmi korektne 

prešli všetky navrhované zmeny. A myslím si, že pán i 

predkladatelia, pán Len č a pán Gašpierik, urobili naozaj 

kus dobrej roboty. Mnohé technické veci sa tam vych ytali. 

 

 Spolu s pánom Pilinským sme za nezávislých a zelen ých 

poslancov navrhovali len jednu jedinú zmenu, a to j e 

zmena, ktorá by znižovala kvórum na vznik poslaneck ého 

klubu z piatich na štyroch poslancov.  

 

 Samotná komisia mandátová prijala k tejto navrhova nej 

zmene kladné stanovisko a aj konštatovala, že ide o  

legitímnu požiadavku, nako ľko došlo k poklesu po čtu 

poslancov mestského zastupite ľstva oproti minulému 

volebnému obdobiu z 80 na 45.  

 

 Ke ďže sa tento náš návrh neobjavil v návrhu 

materiálu, je tam len spomenutý ako konštatovanie k omisie, 

rád by som touto cestou podal návrh na zmenu alebo 

doplnenie uznesenia. Spolo čne s pánom Pilinským dávame to 

ako spolo čný návrh.  
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 A v tejto súvislosti tiež upozor ňujem, že táto zmena 

by nemala žiaden vplyv na finan čné fungovanie mesta, ani 

nejaké priestorové kapacity. Išlo by hlavne o to, a by aj 

nezávislí a zelení poslanci mali pravidelný prísun 

informácií, aby sa tým pádom vedeli zodpovedne prip ravova ť 

na zasadnutia zastupite ľstva.  

 Návrh podávam písomne. 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 Bendík.  

 

 

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

 Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Ja by som sa le n 

chcel spýta ť: To, že sa zmenil po čet poslancov z 90 na 45, 

tak to vieme len odteraz? Pretože, trebárs 80.  

 Myslím, že táto informácia je tu od za čiatku a o 

tomto bode; alebo ako mohli sme tie pravidlá zmeni ť hne ď 

na za čiatku.  

 

 Ja považujem túto zmenu za ú čelovú len preto, lebo 

niekto chce vytvori ť klub. A preto by som dal na zváženie 

pánovi Krížovi, a možno že by mal da ť po čet 3. Uvidíme, 

ako bude v budúcnosti, aby bola istota. 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. 

 Reaguje pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:    

 Pán poslanec, tých poslancov nebolo 90 ale 80; to asi 

vy nepamätáte, ešte ste žili vtedy na východe. Samo zrejme, 

že tá zmena je ú čelová a myslím si že legitímna. Pretože 

to, že chceme ma ť klub je, myslím si, že je ve ľmi 

legitímne. A to čo hovoríte, ten argument, že tieto fakty 

sme vedeli na za čiatku volebného obdobia, no, to predsa 

platí o všetkých tých navrhovaných zmenách. Pre čo sme ich 

nemenili v decembri roku 2010? 

 

 Ja sa domnievam, že ke ď raz otvárame rokovací 

poriadok, je dobré tam vnies ť všetky zmeny, ktoré tam v 

minulosti chýbali. A priniesla doba alebo vyžaduje si 

doba, aby sme ich zmenili. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kor ček, nemôžete už reagova ť, pretože 

pán re čník, ktorý reagoval na faktické, uzatvoril to kolo 

faktických. Čiže na neho sa už nedá reagova ť. Mohli ste 

reagova ť na jeho vystúpenie, len nie na jeho faktické 

poznámky.  

 Slovo má pán poslanec Uhler.  

 Prepá čte je také pravidlo. 

 Takže na pána poslanca Kríža už faktickou reagova ť 

nemôžete. 
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 Pán poslanec Uhler má slovo; nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som chcel iba upozorni ť na gramatickú 

chybu v článku 5 ods. 19, ktorá z jednej vety robí úplne 

nezmyselnú vetu, ktorá znie: V tej istej veci je "m ôžu" 

vystúpi ť najviac dvakrát. 

 Tento odsek som navrhoval ja a mal som ho správne v 

mojich materiáloch. Takže pôvodne znel: V tej iste veci je 

možné vystúpi ť najviac dvakrát. 

 Takže myslím si, netreba dáva ť návrh. Je asi logické, 

čo tým autor myslel. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zareagujú na to predkladatelia.  

 Pán poslanec Budaj má slovo. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Chcem upozorni ť na 

obmedzenia práva poslanca vystúpi ť na zastupite ľstve. 

 Ak sme sa zmierili s tým, že v tej istej veci sa 

vystúpi najviac dvakrát, bolo by ve ľmi nedemokratické 

obmedzi ť časový rozsah vystúpenia. Uvádzam to najmä aj s 

ohľadom na to, že predkladatelia pochádzajú z parlamen tnej 

väčšiny. Mali by vníma ť, že parlamentná menšina nemá to ľko 

re čníkov, ale zohráva v demokratickom systéme dôležitú  

rolu. 
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 Na tomto zastupite ľstve sa často prejednávajú zložité 

právne a ekonomické otázky, ktoré vtesna ť do časového 

limitu nie je vždy možné. 

 

 Predsedajúci má svoje nástroje na to, aby prípadne  

ukon čil diskusiu. Aj každý poslanec môže da ť návrh na 

ukon čenie diskusie. A to považujem za síce radikálny, al e 

jednozna čný nástroj na udržanie rokovacieho času.  

 

 Preto navrhujem, aby sa obmedzenie, že v článku 5 

ods. 19, že sa časový rozsah obmedzí na 5 minút, vylú čilo 

z tohto návrhu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 V tomto sa nenavrhuje, pán poslanec, žiadna zmena,  

tak to bolo aj doteraz, a celé roky. Takže to len 

faktickou reagujem. 

 Pán poslanec Pilinský má slovo. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa teda tiež chce pripoji ť k tomu 

vysvetleniu čo dal pán Kríž kolegovi, že ur čite nie je 

účelné rieši ť zmeny per partes, ale sa proste čakalo na 

to. A bolo to avizované že bude nejaká komplexnejši a zmena 
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rokovacieho poriadku. Ja si myslím, že táto naša 

požiadavka je úplne legitímna. 

 

 A som trošku prekvapený z toho, že stabilizované 

strany, ktoré sú teda v tomto mestskom zastupite ľstve, 

majú problém pusti ť do tohto prebahneného rybníka medzi 

starých kaprov aj trošku mladých zelených š ťúk.  

 

 Takže ja si myslím, že táto naša požiadavka je úpl ne 

na mieste. A je to skuto čne nejaká obava strán, ktoré sú 

proste už tuná nejakým spôsobom, nechcem poveda ť že 

zažrané, ale proste sú tuná dlhé roky, a proste maj ú 

problém s tým, aby vznikol klub. Ale nám skuto čne nejde o 

ni č iné, len aby sme mali informácie, pretože tie 

informácie nám chýbajú. 

 To je prvá časť môjho vystúpenia. 

 

 A druhá časť môjho vystúpenia sa týka; možno by som 

si prosil nejakým spôsobom vysvetli ť ako je následne potom 

primátor alebo teda vedenie magistrátu informované o tom, 

že vstúpil klub. Ja si myslím, že toto by malo by ť tiež v 

rokovacom poriadku nejakým spôsobom upravené. Ja so m to 

tam nenašiel. 

 

 A z toho dôvodu by som navrhoval zmenu: 

 Za článok 1 navrhujeme doplni ť nový článok, ktorý 

bude znie ť:     

 O vytvorení poslaneckého klubu informuje predseda 

klubu primátora písomnou formou, v ktorej bude uved ený 

menný zoznam poslancov, ktorí sú členmi klubu.  
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 A následne teda ostatné články budú pre číslované a 

poposúvané. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, kolega Pilinský 

trošku sa mi zdá také zvláštne, a dovo ľte mi ako starému 

kaprovi to poveda ť, že pritom že o čakávate, že o pár minút 

dáme hlasy vášmu, vašej požiadavke, stihnete predtý m nada ť 

účastníckym stranám do starých kaprov, je to taký zvl áštny 

spôsob verbovania pre svoju záležitos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Šov čík.  

 

 

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

 No, ja si dovolím malé jazykové okienko, bez nárok u 

na úplnos ť. Okrem toho, čo povedal pán poslanec Uhler, by 

som poprosil v šiestom odstavci, tam je preklep. Ni e že 

stráca nárok na "druhú" vystúpenia ale na druhé 

vystúpenie; poprosím opravi ť. 

 

 Potom v odstavci 8 vypadlo písmeno "z" v slove 

nevz ťahuje.   
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 V odstavci 10 poprosím, ak v sloven čine za čína veta 

slovom "ak", tak ved ľajšia veta za čína slovom "tak"; to sú 

vylú čovacie spojky, ktoré musia by ť spolu. Týka sa to aj 

ostatných odstavcov.  

 Zárove ň je tam dvakrát napísané v poslednej vete, že 

predkladate ľ má právo, má právo reagova ť. Čiže "má právo" 

raz musí vypadnú ť.  

 

 A v odstavci 13 poprosím v druhej vete: Ak 

interpelujúci pokladá; vypusti ť slovo "pokladá" a nahradi ť 

ho slovom "považuje", lebo to je bohemizmus.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pán poslanec 

Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Týmto sa len potvrdzuje to čo som navrhoval 

pri schva ľovaní programu. Ten materiál po teda tejto 

diskusii prišiel s takými zmenami, že si myslím a o bávam 

sa toho, či tu náhodou neprijmeme zas nejaký paškvil, 

ktorý budeme nútení za pár týžd ňov meni ť. Tohto sme 

svedkami často v parlamente. 

 

 Preto by som navrhoval skuto čne tento materiál 

stiahnu ť a dopracova ť ho.  
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 Vy čisti ť ho jednak po gramatickej stránke, jednak po 

tej technickej, lebo vidíme, že ke ďže nešiel tým 

štandardným spôsobom, tak je nám predložené to, čo tu 

teraz rokujeme a diskutujeme o tom vyše 20 minút. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si dovolím oponova ť, lebo ten 

materiál šiel štandardným spôsobom, nako ľko ešte raz, ako 

povedal v úvodnom slove pán poslanec Len č, pán primátor 

nás požiadal na predchádzajúcom rokovaní, aby mater iál 

nešiel v bode rôzne, sme ho štandardne predložili n a úrad. 

Prešiel mestskou radou, teda v bode rôzne prešiel 

mandátovou komisiou. 

 

 Pokia ľ došlo k týmto gramatickým chybám, pri 

spracovaní materiálu na organiza čnom útvare, tak za to sa 

ospravedl ňujeme. Samozrejme, tieto 4 chyby ktoré tu, 

pardon 5 chýb, ktoré tu vlastne odzneli, samozrejme  

autoremedúrou považujem, že sa opravia do čistopisu.  

 

 Čo sa týka ešte bodu rôzne, nako ľko ma oslovili 

niektorí poslanci, vystúpenie ob čanov, tento špeciálny 

bod, ktorý som navrhol doplni ť a zaradi ť, sa týka 

samozrejme len vystúpenia ob čanov, nie vystúpenia 
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poslancov. Štandardné, klasické, tak ako ich poznám e, budú 

prebieha ť v tom bode rôzne. Teda na konci rokovania 

príslušného d ňa.  

 

 Tento bod sa týka naozaj výlu čne a výhradne len 

vystúpenia ob čanov. Poslanci nemôžu vystupova ť. 

Samozrejme, okrem faktickej poznámky. Ale nebudú sa  môc ť 

hlási ť do samostatného bodu vystúpenia. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte dvaja prihlásení. 

 Pán poslanec Pilinský, druhýkrát. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som tu nechcel nikoho urazi ť. A ja som si 

poži čal iba slová zosnulého exprezidenta pána Havla, kto rý 

takýmto spôsobom tiež použil takéto prirovnanie. A teda ja 

mám pochopenie pre historky, prupovídky, citáty pán a 

Osuského; mám ich ve ľmi rád. Takže, ak sa ho to dotklo, 

tak sa mu za to ospravedl ňujem. Ja mám kapry rád, ale 

neberte to ako nejakú osobnú urážku. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Nedá mi iná č reagova ť na to 

čo povedal pán Kríž iba takto, tak aj reagujem. 

 Pán Kríž, poslancov povedal som že bolo 90, potom som 

sa opravil. Keby ste ma po čúvali, možno že by ste to aj 

počuli.  

 

 Ja sa vrátim k bodu nula, kde sme tu mali vyhlásen ie 

o deportácii Židov a vy ste vyjadrili nevô ľu s predložením 

tohto bodu. Potom tu bolo povedané, že tu bolo 

deklarované, že sa budeme snaži ť, aby takéto veci sa tu 

neopakovali. A hne ď na to poviete, že pred 4 rokmi som žil 

niekde na východe. No, domnievam sa, že to je v prí krom 

rozpore s týmto čo tu odznelo v tom nultom bode. 

 

 A úplne na záver. Ak chcete pán Kríž, vedie ť, kde som 

žil pred 4 rokmi, skúste za čať pracova ť s internetom a 

ur čite sa tam dozviete pravdu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Greksa.   

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja len také v podstate dve 

poznámky. Chcem sa po ďakova ť Svenovi za jazykové okienko. 

Myslel som si, že ovládam dobre sloven činu, ale niektoré 

veci mi ušli; takže naozaj myslím to vážne, ďakujem.  
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 A za druhé, to isté čo povedal môj kolega, ja nebudem 

hovori ť o číslovkách 90, 80. A musím poveda ť, že 

niektorých východniarov naozaj nemám rád, ale ke ď sa to 

hovorí takto zovšeobec ňujúco, tak sa mi to proste nepá či. 

Takže dovolil by som si napomenú ť pána Kríža, kolegu môjho 

tuto ved ľa, aby nehovoril dehonestujúco o všetkých 

Východniaroch. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Ja sa k tomu pridávam a myslím si, že nemali by sm e 

sa uchy ľova ť k osobnej rovine. Ja vám chcem ve ľmi pekne 

poprosi ť, môžme sa spori ť o vecné témy, a často to robíme 

a diskusia má vysokú úrove ň, ale necho ďme do osobnej 

roviny, pretože to nezodpovedá úrovni tohto mestské ho 

zastupite ľstva. 

 

 Pridávam sa k pánovi poslancovi Greksovi a nie je to 

adresované len kolegovi Krížovi, ale možno aj ďalším, 

zoberme si to k srdcu.  

 

 Ja chcem poveda ť jednu poznámku, ke ď už som sa pustil 

do diskusie k tej samotnej téme, či štyria poslanci môžu 

tvori ť klub alebo piati. To je, prosím, otázka, akým 

spôsobom vä čšina sa pozerá na menšinu. Aj to sved čí o 

úrovni demokracie. Je to istá ve ľkorysos ť, ke ď povieme, že 

aj štyria môžu tvori ť nejaký kolektív, ktorý má právo 

získava ť informácie. V ni čom to nikoho neohrozuje. Je to 
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len vyjadrenie nejakého spolo čného názoru štyroch alebo 

piatich poslancov. 

 

 Prosím, pozrite sa na to aj z tejto strany a zvážt e 

svoje hlasovanie, ke ď budeme rozhodova ť o tom pozme ňujúcom 

návrhu.  

 

 Pán poslanec Bendík chce reagova ť na moje vystúpenie 

faktickou. 

 Potom bude ma ť ešte slovo pán poslanec Kríž. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. To, čo som povedal, ten iný po čet ako 

štyri, ja som to myslel vážne. No, tak ke ď už chceme 

schva ľova ť nie čo také, tak naozaj schvá ľme nie čo, čo 

nebudeme, ja neviem, o polroka zase meni ť. To znamená 

možno že je na zváženie, naozaj zváži ť ten po čet. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Slovo má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja sa chcem záverom ospravedlni ť, naozaj ak 

som svojim vystúpením niekoho urazil, nebolo to ur čite 

mojim cie ľom; takže sa ospravedl ňujem.  
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 Chcel som len naozaj ur čitú ve ľkorysos ť zo strany 

veľkých poslaneckých klubov. A dúfal som, že si poslan ci 

uvedomia aj ďalší aspekt.  

 

 Uvedomme si, že nezávislí poslanci majú ove ľa ťažší 

prístup k rôznym informáciám, ťažší ako členovia 

politických strán. A taktiež samozrejme mandát je m andát, 

ale mnohí poslanci, ktorí sú vo ve ľkých kluboch a sú tu za 

politické strany, by si mohli možno pozrie ť vo výsledkoch 

volieb aj preferen čné hlasy, ktoré dostali v ostatných 

parlamentných vo ľbách a minimálne, tak baj o čkom si to 

porovna ť s hlasmi, ktoré dostali nezávislí poslanci, ktorí 

tu sedia, ktoré dostali na svoje meno tie hlasy.     

 

 Čiže myslím si že zastupujem, ja osobne 6 000 

Petržal čanov, a zaslúžil by som si by ť členom nejakého 

poslaneckého klubu nezávislých. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Kali ňák; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem zapoji ť len tým spôsobom, 

že súhlasím s tým znížením, lebo nie je možné porov náva ť, 

viackrát som to tu hovoril, pomerné zastúpenie.  
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 A v prípade mestského zastupite ľstva ide hlavne o 

väčšinový systém alebo taký netradi čný vä čšinový systém. A 

napriek tomu volia sa osobnosti. Preto taký ten pom er, kde 

sa vyžaduje vä čší po čet ľudí na založenie klubu nie je 

úplne objektívny predovšetkým k tým, ktorí často krát sami 

o sebe získajú vä čší po čet hlasov ako niektorý celý klub 

dokopy. Čiže mali by sme sa skôr tomu venova ť. 

 Čiže pripájam sa k tomu, čo hovoril pán poslanec 

Kríž.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou na pána Kríža chce reagova ť ešte pán 

poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Áno. Chcem ho upozorni ť na to, že d ňom vyhlásenia 

výsledku volieb nezastupuje len 6 000 Petržal čanov, ktorí 

hovorili, ale všetkých Petržal čanov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Greksa na druhé vystúpenie.   

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Ja mám pocit, že tu je vlastne, tu sú také, nie že  

neviem poveda ť či dve roviny alebo dve záležitosti toho 

čísla štyria, piati, traja, dvaja, proste to je; nao zaj 

ide o to, čo reprezentuje vlastne ten klub, akú silu, 

alebo proste aký spolo čný názor. 

 

 Zárove ň si naozaj myslím, že trošku sú nezávislí 

poslanci diskriminovaní z tohto h ľadiska, že sa nedostanú 

vlastne tak rýchlo k informáciám ako členovia klubov, 

ktorí ich dostanú vlastne cez predsedu klubu. Čiže, nie 

som si istý, či je dobré znižova ť to kvórum, ale na druhej 

strane si myslím, že by malo existova ť nie čo, čo by 

umožňovalo nezávislým poslancom sa dosta ť tak rýchlo k tým 

informáciám, ako členovia klubov sa k ním dostávajú.  

 

 To znamená, že by tí nezávislí mali by ť prizývaní na 

rozhovory alebo debaty s primátorom a s predsedami klubov, 

alebo nie čo proste vymyslie ť, aby neboli naozaj 

diskriminovaní. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja nebudem osobný. 

Chcel by som da ť iba váženým kolegom do pozornosti jednu 
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myšlienku. Právo združova ť sa patrí medzi základné ústavné 

právo ob čanov Slovenskej republiky. A ke ď si pozriete 

napríklad zákon o združovaní, tak na založenie ob čianskeho 

združenia sta čí ak ho založia najmenej traja ob čania. Z 

toho jeden sta čí ke ď má nad 18 rokov. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Pilinský už nemôže dosta ť slovo, pretože 

dvakrát v našej diskusii vystúpil. 

 Slovo má pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Vážení kolegovia, 

ja si myslím, že to zastupite ľstvo by bolo zna čne 

akčnejšie, kedy títo zástupcovia mohli spravi ť ten svoj 

vlastný klub. Ur čite by mnohé debaty, ktoré tu prebiehajú 

medzi ním, boli prezentované jedným a tým by sa vše tko 

zjednodušilo, bolo by lepšie. 

 

 Vä čšinový systém rozpráva aj o tom, aby sa dostali 

naozaj osobnosti miestnych lokalít. Naozaj, aby to nebola 

len tá prevaha politických strán, ale aby aj tí nez ávislí 

mohli prejavi ť svoj názor a názor svojich voli čov. Čiže ja 

veľmi podporujem to, aby bol znížený ten po čet tých, po čet 

tej nutnosti zostavenia klubu. Lebo naozaj treba zv áži ť aj 

to, že 80 a 45 to je skoro polovica. Aj to vyjadruj e 

nie čo, o čo nám kedysi išlo. Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec Hr čka.  

 

 

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

 Ja sa ospravedl ňujem, že tak neskoro, ale dohadoval 

som si nejaké veci. Ja by som len reagova ť na pána Kríža. 

My sme; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nemôžte reagova ť na pána poslanca Kríža, len na 

vystúpenie terajšieho re čníka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Dobre. Ja by som len k tomu celkovému vystúpeniu 

povedal tú vec, že v Petržalke bola taká požiadavka  pani 

Pätoprstej, aby sa znížilo kvórum zo štyroch a troc h, aby 

teda mohol by ť klub založený tromi. A mám tu hlasovanie, v 

ktorom sa pán Kríž zdržal a nepodporil tento, túto 

požiadavku pani Pätoprstej. 

 

 Tak len na margo toho by som chcel poveda ť, že ke ď už 

demokracia tak všade. A ke ď rovnaké podmienky, tak všade. 

Ďakujem. (Potlesk.) 

 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

56 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Najvä čšia rados ť je škodorados ť. 

 Nech sa pá či. 

 

 Ak sa už nikto nechce vyjadri ť, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 Dávam teraz slovo navrhovate ľom, lebo oni musia; 

neviem kto z vás, zrejme pán poslanec Len č v kapacite 

predkladate ľa, a potom dostanete slovo ako predseda 

návrhovej komisie.  

 Čiže najprv má slovo predkladate ľ. 

 Alebo za predkladate ľov pán poslanec Len č.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážení kolegovia, 

chcem vám po ďakova ť za vašu aktívnu ú časť v tejto diskusii 

aj za upozornenia, v ktorých ste nás upozornili na 

preklepy, za ktoré sa zárove ň ospravedl ňujem.  

 

 Ja nebudem komentova ť tie záležitostí, ktoré tu 

kolegovia navrhli ako svoje návrhy. Autoremedúrou s  

kolegom opravujeme tú textaciu v zmysle toho ako so m aj ja 

sám uviedol, aj oprava tých chýb, na ktoré nás upoz ornil 

pán poslanec Šov čík. 

 Takže ďakujem všetkým a  poprosil by som vás o 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Potia ľ bolo závere čné slovo predkladate ľa. 

 Teraz bude ma ť slovo návrhová komisia. 

 Opä ť dávam slovo pánovi poslancovi Len čovi, ktorý je  

jej predsedom.  

 Nech sa pá či, pán predseda. 

 

 

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

MsZ 

 Ďakujem pekne. Takže návrhovej komisii prišli 

dopl ňujúce a pozme ňujúce návrhy.  

 Prvý podali pán poslanec Pilinský a pán poslanec 

Kríž.  

 Ďalším je pozme ňujúci návrh pána poslanca Budaja. 

 A do tretice, ešte raz pán poslanec Pilinský. 

 

 Okrem tých gramatických chýb, ktoré samozrejme bud ú 

zapracované, chcem pre číta ť ten návrh, ktorý podal pán 

poslanec Gašpierik aj so mnou, a autoremedúrou sme ho 

doplnili do tohto uznesenia. Ale aby bolo všetkým j asné o 

čo ide, tak ho pre čítam. 

 

 V článku 5 ods. 10 sa na konci dop ĺňa text: 

"V rámci popolud ňajšieho rokovania sa o 16. hodine zaradí 

bod pod názvom vystúpenie ob čanov v d ĺžke trvania 

maximálne 30 minút. Na vystúpenie ob čanov v tomto bode sa 

nevyžaduje súhlas mestského zastupite ľstva. Ob čania 
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vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili do tohto bo du, v 

rozsahu maximálne 3 minúty."  

 To je jedna záležitos ť. 

 

 Druhá záležitos ť je, sa týka článku 5 odsek 22, to je 

materiál ktorý máte aj na stoloch ako k materiálu číslo 1, 

je to tam ozna čené. To znamená, že v článku 5 odsek 22 sa 

posledná veta vypúš ťa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To nemusíte číta ť, pán poslanec, poslanci to majú. Vy 

len avizujete, že toto bude sú časťou závere čného 

materiálu. 

 

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

MsZ: 

 Áno. Áno. Čiže; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Že ste si osvojili. 

 

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

MsZ  

 Áno, toto sme si osvojili. 

 A teraz ideme k tým návrhom, ktoré podali poslanci . 

 

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. 

 

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

MsZ 

 Pani poslanci Pilinský a Kríž; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má návrhová komisie. Dostanete slovo, pán 

poslanec. Len teraz re ční predseda návrhovej komisie. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

MsZ:  

 Navrhli takúto zmenu: 

 V článku 2 odsek 1 rokovacieho poriadku v druhej vete 

navrhujú slovo "pä ť" nahradi ť slovom "štyroch". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, len na procedurálne môžete vystúpi ť. 

 Nech sa pá či, máte slovo; pán poslanec Šov čík, 

procedurálne.  

 

 

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

 No, ja chcem upozorni ť návrhovú komisiu, že v 

písomnom materiáli je návrh uznesenia, ktoré hovorí , že 
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mestské zastupite ľstvo schva ľuje dodatok číslo 7. A 

súčasťou toho návrhu je potom aj samotný dodatok číslo 7. 

 

 Ja som nezaznamenal v diskusii, že by niektorí z 

poslancov, ktorí dali dopl ňujúce a pozme ňujúce návrhy tak 

v rámci svojho diskusného príspevku aj urobili konk rétne, 

že navrhujem vo vete tej a tej vypusti ť to a to, vo vete 

tej doplni ť to a to, to nezaznelo, takže o tom nemôžme 

hlasova ť. Lebo to v diskusii v diskusných príspevkoch 

nezaznelo na mikrofón takéto návrhy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže s tým sa musíme vysporiada ť. Pán poslanec Kríž 

ten návrh predniesol, čiže o tom by som nepochyboval; ten 

návrh z pä ť na štyri. Taký návrh zaznel. Ale neviem, ako 

to hodnotí návrhová komisia.  

 

 Prosím, pora ďte sa dajte k tomu stanovisko, lebo toto 

je vážna pripomienka. Už sme to raz urobili vo veci  

hlasovania uznesení pána poslanca Nesrovnala, ktorý  v 

diskusii hovoril nie čo iné a návrhovej komisii dal iný 

návrh. To by sa nemalo stava ť, pretože o návrhu ktorý 

nezaznel, nie je možné hlasova ť; tak ako ste na to pán 

poslanec upozornili. Už sa nám to stalo. Máme prece dens, 

žia ľ, negatívny. Nemali by sme to opakova ť.  

 

 Čiže prosím návrhovú komisiu, aby sa poradila a dala  

k tomu stanovisko, či môžme alebo nemôžme o tom 

rozhodova ť. Nech sa pá či. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ  

 Áno. Návrhová komisia má za to, že to meritum veci , o 

ktorom budeme hlasova ť odznelo v rozprave. Možno to nebolo 

exaktne tak citované, ako je to tu napísané, ale po slanci 

vysvetlili, v čom spo číva návrh ich zmeny.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže môžeme hlasova ť? 

 

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

MsZ 

 Áno.  

 

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:  

 Len, vážené zastupite ľstvo, toto je legislatívny 

doklad, ktorý sa volá rokovací poriadok mestského 

zastupite ľstva.  

 Čiže ten návrh, ktorý mal zaznie ť v diskusnom 

príspevku v pléne mal znie ť, v článku tom a tom, odstavci 

tom a tom sa vypúš ťa veta tá a tá, a nahrádza sa vetou tou 

a tou; a to tu nezaznelo. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, pán poslanec Greksa. Procedurálna. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja sa chcem spýta ť, či budeme o tomto 

materiáli hlasova ť ako celku alebo jednotlivo, pretože s 

niektorými bodmi môžem súhlasi ť, a s niektorým bodom 

nesúhlasím; teda tými zmenami myslím.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Pilinský má procedurálnu. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ja by som teda chcel upozorni ť kolegu, že ja som si 

istý a dám na to svoju pravú ruku, z mojich úst ten  môj 

návrh odznel. Ja som navrhoval doplni ť odsek, nový odsek 

dva, a následne ostatné pre číslova ť.  

 

 Ak sú pochybností, navrhujem da ť prestávku a môžme si 

ís ť vypo čuť záznam. Ale ja myslím, že to je zbyto čné 

zdržanie. Ale z mojich úst ten môj návrh ur čite odznel.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Návrhová komisia. 

 

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

MsZ 

 Teraz aj pani vedúca organiza čného oddelenia mi tu 

ukazuje, že má priamo zazna čené to čo poslanci povedali v 

rozprave. Ale ak je o tom pochybnos ť, tak v rokovacom 

poriadku je to na ustanovenie; vo veciach môže rozh odnúť 

zastupite ľstvo samotné, ak je pochybnos ť v nie čom.  

 

 Ale za návrhovú komisiu hovorím, že nám sa to zdá v 

poriadku.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže návrhová komisia predkladá návrh, aby sme 

hlasovali o doplnení článku, resp. zmene článku, ktorý 

hovorí, že z piatich sa zmení ten po čet poslancov 

potrebných na založenie klubu na štyri. Tak? 

 Prosím, pre čítajte ešte raz ten návrh, aby bolo 

jasné, o čom ideme hlasova ť. 

 

 

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

MsZ  

 Áno. V článku 2 odsek 1 rokovacieho poriadku v druhej 

vete slovo "pä ť" sa nahrádza slovom "štyroch".  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu 

návrhovej komisie.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Štrnás ť hlasovalo za, jedenás ť proti, osemnásti sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že tento návrh neprešiel. 

 Pán predseda. 

 

 

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

MsZ 

 Áno. Ďalší návrh je návrh pána poslanca Budaja, ktorý 

navrhuje; v článku 5 sa vypúš ťa časový limit vystúpenia 

poslanca, ktorý je dosia ľ obmedzený časom 5 minút.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu pá na 

poslanca Budaja.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Piati boli za, štyria proti, tridsiatitraja sa 

hlasovania zdržali. 

 Tento návrh nebol prijatý.  

 Pán predseda. 

 

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

MsZ 
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 Posledným dopl ňujúcim pozme ňujúcim návrhom je návrh 

pána poslanca Pilinského, ktorý navrhuje v článku 2 do 

odseku 1 doplni ť nový odsek, ktorý znie: 

O vytvorení poslaneckého klubu informuje predseda k lubu 

primátora písomnou formou, v ktorej bude uvedený me nný 

zoznam poslancov, ktorí sú členmi klubu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Toto je obvyklá prax, čiže nemal by by ť problém to 

zapracova ť do rokovacieho poriadku. Takto sa to na 

začiatku volebného obdobia robí.  

 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, traja sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali tento návrh. 

 Pán predseda. 

 

 

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

MsZ 

 Teraz budeme hlasova ť o návrhu ako celku s tými 

úpravami, ktoré vyplynuli z autoremedúry a z tých 

uznesení, teda z tých doplnení, ktoré sme doteraz 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, hlasujeme o návrhu ako celku. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri hlasovalo za, jeden proti, deviati sa 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme vä čšinou hlasov schválili 

uznesenie a zmenili rokovací poriadok mestského zas tupi-

te ľstva. 

 

 Otváram teraz rokovanie o bode číslo 2.  

 

 

BOD 2:  

Návrh na vo ľbu poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy za členov komisií Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy a vzdanie sa 

Mariana Greksu, poslanca Mestského zastupite ľstva  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, členstva v 

komisii cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce  

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál uvedie predseda mandátovej komisie pán 

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

 Bez úvodného slova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bez úvodného slova. Pochopil som, že pán poslanec to 

zobral bez úvodného slova, takže všetko podstatné j e 

napísané v samotnom materiáli. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 2. 

 Pán poslanec Nesrovnal ako prvý; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja navrhujem doplni ť uznesenie v 

bode, kde sa Marian Greksa vzdáva funkcie člena komisie 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu v tom d uchu, 

že sa do tejto komisie menuje nový člen, a to je Milan 

Černý, Ing. Milan Černý.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže potom by to bolo do bodu A, hej. Tam, kde volím e 

členov komisií, že by ste navrhli ako bod číslo 3 zvoli ť 

pána poslanec Černého do komisie cestovného ruchu a 

medzinárodnej spolupráce. 

 

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, ďalší prihlásený. 

 Ke ďže ďalší prihlásení nie sú, slovo dávam návrhovej 

komisii. 

 Prosím, uve ďte hlasovanie.  

 

 

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

MsZ  

 Ďakujem. Poprosil by som pána poslanca Nesrovnala, 

keby písomne predložil svoj návrh. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ja myslím, že nemusíme o ňom hlasova ť osobitne.  

 Ak nemáte námietky, že by sme to zobrali na jedno 

spolo čné hlasovanie; ak v tom nie je nejaký problém pre 

niekoho, ale nikto taký názor nevyjadril.  

 Čiže ten návrh zaznel, poslanci vedia.  

 Dostanete ho písomne pán predseda od pána poslanca  

Nesrovnala. 

 Ale myslím, že hlasova ť môžme už teraz o uznesení ako 

celku vrátane tohto doplnenia. 

 Ak máte iný názor, povedzte. 

 Mne sa zdá, že tu netreba rieši ť komplikovanejšie 

veci ako sú.  

 Pán predseda. 

 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

69 

 

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

MsZ 

 Vyzerá to tak, že nie sú žiadne námietky vo či tomu.  

 Takže budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak ako je 

uvedené v materiáli s tým doplnením, ktoré doplnil pán 

poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, ten návrh sa práve píše, bude doru čený 

návrhovej komisii.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na vo ľbu predsedu komisie pre cestovný ruch a 

medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ten materiál opä ť uvedie predseda mandátovej komisie 

pán poslanec Hanulík.  

 

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

 Bez úvodného slova.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže bude to bez úvodného slova. 

 Na uprázdnený mandát predsedu komisie je navrhnutá  

pani poslanky ňa Reinerová. Vo ľba pod ľa rokovacieho 

poriadku sa má vykona ť tajnou vo ľbou. Čiže budem žiada ť 

predsedov klubov, a samozrejme aj nezávislých posla ncov, 

aby navrhli zástupcov do volebnej komisie. Musíme 

ustanovi ť volebnú komisiu. My máme pripravené lístky. 

 

 Takže otváram rokovanie o tomto bode. 

 Prosím teraz, aby predsedovia klubov ve ľmi operatívne 

mi pomohli zloži ť. 

Pán poslanec Kolek za poslanecký klub KDH.  

 Prosím, pani vedúca organiza čného si to píše. 

Poslanecký klub SDKÚ-DS a MOST-HÍD pani poslanky ňa 

Krištofi čová. 

Poslanecký klub SaS a OKS pán poslanec Hr čka.  

Poslanecký klub SMER-SD; pán predseda? Pani poslank yňa 

Farkašovská. 

 Poprosím aj za nezávislých, keby ste sa nejako 

poradili na mieste a dali návrh na jedného zástupcu  do 

volebnej komisie.  

 Ujme sa toho niekto?  
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 Vidím, že tam prebieha vášnivá porada, kto bude pl ni ť 

túto zodpovednú úlohu. Pán poslanec Kubovi č.  

 Pán poslanec Kubovi č, prihláste sa, lebo ur čím. To je 

tak na vojne. Takže Kubovi č bude ďalší návrh.  

 Máme 5- člennú volebnú komisiu. 

 

 Prosím, dám hlasova ť o tom, že súhlasíte, aby volebná 

komisia riadila volebný akt. 

 

 Takže zloženie volebnej komisie: 

- pán poslanec Ing. Ignác Kolek 

- pani poslanky ňa Ing. Alena Krištofi čová 

- pán poslanec Ing. Ján Hr čka 

- pani poslanky ňa PhDr. Ľudmila Farkašovská 

- pán poslanec Mgr. Vladimír Kubovi č.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, dvaja sa zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili volebnú komisiu.   

  

 Prosím, keby ste sa odobrali ako volebná komisia t uná 

do časti miestnosti ved ľa mikrofónu, poradili sa o postupe 

voľby. 

 S tým, že my zatia ľ môžme diskutova ť ak je to 

potrebné, o návrhu.  

 To znamená, ak má niekto vyjadrenie, ja dávam  

priestor teraz vyjadri ť sa ku návrhu ktorý zaznel. 

 Ak sa niekto chce vyjadri ť ku kandidatúre pani 

poslankyne Reinerovej na predsední čku komisie.  
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 Konštatujem, že to nie je tak. 

 To znamená, uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 

 Kým nám komisia navrhne procedúru, ja navrhujem 

rokova ť o bode číslo 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 29. 2. 201 2 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak ako to zvykneme robi ť, odpo čtujeme uznesenia.  

 Pán riadite ľ, chceš úvodné slovo? (Nie.) 

 Čiže bude to bez úvodného slova.   

 Otváram teraz pre vás priestor na vyjadrenia k bod u 

číslo 4. 

 Nikto sa k tomuto materiálu nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu; myslím si, že môžme ten  

proces udržiava ť v chode, aby sme neboli zdržiavaní tajným 

hlasovaním. 

 Pán predseda, máte slovo. 

 

 

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

MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Menšia námietka je to, že či 

členovia volebnej komisie sú vyradení z hlasovania? 
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 Takže neviem, či budeme čaka ť na nich?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som navrhoval, aby sme hlasovali. Pokia ľ by nás 

bolo málo, ak máte iné návrhy, môže to by ť. 

 Pán poslanec Fiala sa chce k procedúre vyjadri ť. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Navrhujem, aby sme po čkali na to, 

aby sme mohli hlasova ť všetci. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže budeme teraz chví ľu na mieste čaka ť na to, kým 

sa volebná komisia poradí a prednesie nám postup pr i bode 

číslo 3.  

 Pri spo čítavaní hlasov budeme musie ť urobi ť prestávku 

alebo otvoríme ďalší bod; to môžme tiež urobi ť.  

 (Poznámky v pléne.) 

 Prestávku až po hlasovaní. 

 Prestávku až po hlasovaní.  

 Potom nasleduje hlasovanie o všeobecne záväznom 

nariadení, kde nás musia by ť tri pätiny. Tam je úplne 

logická požiadavka pána poslanca Fialu, aby sme tu boli 

všetci alebo čo najvä čší po čet.  
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 Takže krátka prestávka na poradu volebnej komisie.   

 Nedávam prestávku. Je prestávka na mieste. Čiže 

nemáme prestávku. 

 Čakáme, kým sa kolegovia poradia, lebo dlho sme 

nevolili tajne, takže musia si tú procedúru osvieži ť. Inak 

na nej nevidím ni č komplikované.  

 

 Pani poslanky ňa Farkašovská ako predsední čka volebnej 

komisie, nech sa pá či. 

 

 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, predsední čka 

volebnej komisie a poslanky ňa MsZ: 

 Vážené panie poslankyne a páni poslanci, od volebn ej 

komisie pri stolíku ved ľa re čníckeho pultu dostanete 

obálku, v ktorej sa nachádza jeden hlasovací lístok  ur čený 

na vo ľbu predsedu komisie pre cestovný ruch a medzinárodn ú 

spoluprácu Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.    

 

 V zmysle článku 10 ods. 2 rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva je na hlasovacom lístku uvedené 

priezvisko a meno kandidáta ozna čené poradovým číslom. 

 

 Hlasovanie sa uskuto ční tak, že na hlasovacom lístku 

zakrúžkujete poradové číslo kandidáta ak mu dávate svoj 

hlas. 

 

 Za platný  hlas sa považuje iba zakrúžkovanie 

poradového čísla kandidáta.  
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 Hlasovací lístok upravený iným spôsobom alebo líst ok 

neupravený, je neplatný. 

 

 Hlasovanie je platné, ak sa ho zú častnila 

nadpolovi čná vä čšina všetkých poslancov. Kandidát je 

zvolený vtedy, ak získal nadpolovi čný po čet hlasov 

prítomných poslancov.  

 

 Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním vo ľby vyjadri ť 

svoj súhlas s kandidatúrou.  

 A volebný akt sa uskuto ční v zásalí Zrkadlovej siene,  

ktoré sa nachádza po mojej pravici vzadu. 

 Takže to ľko k informáciám.  

 

 A poprosila by som kandidátku na predsední čku komisie 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestské ho 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, aby vyjadrila svoj súhlas s kandidatúro u.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa, nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem za slovo. Týmto vyjadrujem svoj súhlas s 

navrhovanou kandidatúrou. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

76 

 Ďakujem pekne. 

 Myslím, že boli splnené všetky procedurálne podmie nky 

na to, aby sme mohli pristúpi ť k hlasovaniu. 

 Je všetkým, prosím, jasné, ako budeme hlasova ť? 

 Áno. 

 Spúš ťam teda procedúru, odoberte sa ku volebnej 

komisii, preberte si lístky.  

 S tým, že na volebný akt si dáme 13 minút; čiže 10,20 

budeme pokra čova ť.  

 10,20 budeme pokra čova ť v našom rokovaní.  

 (Volebný akt od 10,07 h do 10,20 h.) 

 

 

 Vážené poslankyne a poslanci, prosím, keby ste sa 

dostavili do rokovacej sály.  

 Volebná komisia už ukon čila svoju prácu.  

 Prosím, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohl i 

pokra čova ť v rokovaní o bode číslo 3.  

 

 Ešte raz si dovolím požiada ť vážených kolegov a 

kolegyne, poslancov, aby sa vrátili do rokovacej sá ly. 

Prestávka sa nám neplánovane pred ĺžila lebo prišli 

kolá čiky a bratislavské rožky, ako pani poslanky ňa 

Farkašovská upozor ňuje. 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, bud eme 

pokra čova ť v našom rokovaní.  

 

 Prosím predsední čku volebnej komisie, aby uviedla 

výsledok hlasovania.  

 Pani predsední čka, máš slovo. 
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PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, predsední čka 

volebnej komisie:  

 Ďakujem za slovo. Vážené panie kolegyne a páni 

kolegovia poslanci, dovo ľte, aby som vám pre čítala 

zápisnicu o výsledkoch tajného hlasovania zo d ňa 29. marca 

2012 na vo ľbu predsedu komisie pre cestovný ruch a 

medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 Po čet poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy je 45.  

 Po čet poslancov zú častnených na vo ľbe dnešného d ňa je 

42.  

 Po čet neplatných hlasov 4. 

 A po čet platných hlasov celkom 38.  

 Po čet hlasov za pre kandidátku uvedenú pod poradovým 

číslom 1 je 38. 

 V zmysle článku 10 ods. 5 rokovacieho poriadku 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy je 

hlasovanie platné, ak sa ho zú častnila nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. A zvolený je ten kand idát, 

ktorý získal nadpolovi čný po čet hlasov prítomných 

poslancov.  

 

 Z tohto dôvodu konštatujem, že za predsední čku 

komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu  

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy bola zvolená kandidátka  

 Anna  R e i n e r o v á. (Potlesk.) 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Úprimne blahoželáme pani poslankyni.  

 My musíme tento bod uzatvori ť formálnym hlasovaním, 

kde zoberieme na vedomie výsledok hlasovania. 

 Pán predseda to uvedie. Návrhová komisia. 

 

 

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

MsZ 

 Ďakujem. Je to presne tak, ako pán primátor hovorí. 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, v ktorom berieme 

na vedomie, že pani Reinerová bola zvolená tak ako je to 

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 o 

výsledku hlasovania, o uznesení, ktorým zoberieme n a 

vedomie výsledok hlasovania.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Prijali sme platné uznesenie k bodu číslo 3 a zvolili 

sme pani Reinerovú za predsední čku komisie. 

 

 

 Bod číslo 4 sme uzatvorili aj s rozpravou.  
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 Čiže prosím opä ť návrhovú komisiu, aby uviedla návrh 

na hlasovanie v bode číslo 4. 

 

 

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

MsZ 

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

je uvedené v materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení pod 

bodom číslo 4.  

 (Prezentácia a  hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu Novéh o mosta 

na Most Slovenského národného povstania v hlavnom m este 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Po dohode s plánom riadite ľom Strom čekom uvediem 

materiál ja.    

 Chcem vám poveda ť, že táto téma nie je nová. Tá téma 

sa objavovala nieko ľkokrát po roku 1990, kedy došlo k 

premenovaniu mostu na Nový most. Bol potom pokus, t aká 

peti čná akcia, kde sa pokúšali poslanci resp. zástupcovi a 

skôr politických strán ľavicových podnieti ť mestské 

zastupite ľstvo k tomu, aby vrátilo názov Nového mosta na 

Most SNP. Tá petícia bola prerokovaná v mestskom 

zastupite ľstve. Mestské zastupite ľstvo sa s ňou 

nestotožnilo.  

 

 Téma sa vrátila znovu, tak povediac na rokovací st ôl, 

iniciatívou pani starostky Starého Mesta, pani Táni  

Rosovej, ktorá na oslavách Slovenského národného po vstania 

vystúpila s týmto návrhom a prezentovala jednozna čný 

názor, že by sa mal vráti ť názov mosta k názvu Most SNP. 

  

 Potom ten návrh prerokovalo zastupite ľstvo Starého 

Mesta, ktoré nám ho predložilo, teda schválilo ho v äčšinou 

hlasov a predložilo ho na naše rokovanie. Tá proced úra je 

taká, že bez Starého Mesta by sme o tom rokova ť nemohli, 

čiže je to vlastne prvý krok, ktorý sa udial na pôde  

Starého Mesta.  

 

 Teraz prichádza téma na pôdu hlavného mesta, aby s me 

rozhodli o tom, či vrátime názov mostu do tej podoby, v 

akej sú na neho Bratislav čania zvyknutí. A ktorá pripomína 
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naozaj ve ľmi slávnu a svetlú kapitolu slovenských dejín 

20. storo čia, ktorá je spojená s ozbrojeným vystúpením 

slovenského ľudu; ak si to takto dovolím poveda ť, pretože 

nerobím rozdiel v národnosti.  

 

 Ale skôr je to naozaj sú časť histórie Slovenskej 

republiky, na ktorú môžeme by ť hrdí, čo uzákonil aj 

parlament a Národná rada Slovenskej republiky tým, že 

vyhlásila výro čie Slovenského národného povstania za 

štátny sviatok. A takýmto spôsobom to vníma aj vä čšina 

obyvate ľov Slovenskej republiky.   

 

 My máme v Bratislave Námestie Slovenského národnéh o 

povstania s pamätníkom, ale boli sme zvyknutí aj na  to, že 

k tomuto námestiu vedie Most Slovenského národného 

povstania, ktorý dnes nesie názov Nový most. 

 

 Predkladáme návrh v súlade s vô ľou vä čšiny poslancov 

miestneho zastupite ľstva Starého Mesta a v súlade s 

návrhom pani starostky Rosovej, aby sa most premeno val na 

Most SNP v tej podobe, v akej ho poznáme.  

 

 Dátum ú činnosti sme navrhli na výro čie Slovenského 

národného povstania, teda uznesenie a všeobecne záv äzné 

nariadenie by bolo ú činné od 29. augusta tohto roku. 

 To ľko úvodné slovo. 

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási zatia ľ 5 

poslancov.  

 Ako prvý má slovo pán poslanec Budaj. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Ďakujem pekne. SNP je u nás štátnym sviatkom a aj ja  

podporujem, aby tomu tak bolo a SNP si mimoriadne v ážim. 

Zúčast ňujem sa, pokia ľ je to možné, aj osláv.  

 

 Takisto nikto po novembri nespochyb ňoval Námestie 

SNP, hoci medzi časom sa tam udiali politické udalosti, 

ktoré by k tomu pod ľa mnohých boli aj opráv ňovali. Napriek 

tomu nové politické elity ponechali Námestie SNP ak o 

prejav úcty a rešpektu vo či povstaniu v roku 44. 

 

 A teraz k mostom:  

 O novom názve mostu po roku 91 rozhodla odborná 

komisia za ú časti predstavite ľov akadémie vied, za ú časti 

jazykovedcov a historikov. To za prvé. Nebolo to ži adne 

politické rozhodovanie.  

 

 Ak by sa tu boli politicky kántrili názvy SNP aleb o 

napokon aj Červená armáda, tak asi by sa bolo hovorilo aj 

o iných pomníkoch Červenej armády. Ako viete, zostal 

pomník na Hviezdoslavovom námestí a takisto nikto a ni v 

najmenšom nespochybnil že nad mestom, ako najvyššia  

stavba, sa klenie Slavín, ktorý je na po česť padlých 

vojakov Červenej armády.   

 

 Treba si uvedomi ť, že Most SNP založili vtedajší 

predstavitelia mesta a politických síl.  

 V roku 1966 až do svojho otvorenia v roku 1974 nem al 

žiaden názov. Preto ho verejnos ť volala Nový most. Bol to 

druhý most v Bratislave. Tento názov, už ke ď bol Most SNP 
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29. augusta 74 otváraný, už mu dávno Bratislav čania 

hovorili Nový.    

 

 Politické sily vtedajšieho režimu, a najmä 

nastupujúci Gustáv Husák, ktorý spájal svoju legiti mitu  

najmä s ú činkovaním komunistickej strany v SNP, využil to, 

že sa most tak dlho staval na premenovanie alebo na  

pomenovanie tohto mosta spojeného s SNP. 

 

 Ja by som po dnes nemal ni č proti tomu, keby to tak 

aj bolo zostalo.  

 V 90. rokoch však vtedajší poslanci usúdili, že 

ideologické názvy mosty ma ť nemajú a že aj Most Červenej 

armády, predtým Most Františka Jozefa beztak ľudia 

pomenúvajú Mostom Starým. A málokto vtedy hovoril, že idem 

teda po moste Červenej armády. Jednak to bolo dlhé a 

jednak ľudia, ktorí mali pamä ť vedeli, že ako ten most 

vznikol a vedeli že mal svojho predchodcu práve v M oste 

Františka Jozefa.  

 

 Pod ľa mňa sa zhostili svojej role v tej zlomovej dobe 

správne, lebo tým mostom nedali nové ideologické ná zvy. 

Takisto ako nedávali inde nové ideologické názvy. N ikde 

nevznikli slávobrány na po česť novembra 89, alebo názvy, 

at ď. Iba sa znížila ideologickos ť. A aj napríklad pod 

vedením pána Štefana Hol číka a ďalších historikov, sa na 

mnohých miestach vrátili pôvodné názvy z histórie; myslím 

tým najmä Staré Mesto.  

 

 Dnes, samozrejme, ak sa tu nájde politická vô ľa znovu 

robi ť ideové zmeny, lebo to je ideologický návrh, to nie  
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je praktický, tak sa tá zmena urobí a nebude to žia dna 

tragédia. 

 

 Chcem len vás, ktorí to zamýš ľate upozorni ť, že to 

nie je praktická zmena, pretože to bude stá ť peniaze. Na 

mnohých mapách, GPS, a v mnohých článkoch, v mnohých 

štúdiách architektonických alebo architektonických 

novinách, v sprievodcoch mesta, všade tento most už  vyše 

20 rokov nesie tento názov, ktorý sa frekventoval p o roku 

60, medzi rokmi 66 a 74. 

 

 Kto a pre čo ho chce meni ť, to komentova ť nechcem a 

nemôžem.  

 Ale ohradzujem sa proti tomu, aby sa to vykladalo,  

toto gesto, ako nejaký náhly popud na vzdanie holdu  SNP, 

pretože nikto SNP odnikia ľ nevytlá ča, ani nevyhá ňa. Nie je 

to pravdou, tak ako nie je pravdou, pán primátor, ž e Most 

SNP vedie na Námestie SNP. Celkom to tak nie je.  

 

 Námestie SNP by bolo treba zve ľadi ť a tam by som 

upriamil pozornos ť aj vedenia mesta, aj pánov poslancov, 

aby nebolo hanbou centra Bratislavy a aj hanbou svo jho 

názvu. Samotným šachovaním s názvami nevyzdvihneme ani 

Bratislavu, ani dejinné udalostí, ktoré si pripomín ame. Aj 

Červená armáda, aj Most SNP (gong) majú v našom mest e 

pocty, ktoré im náležia. A nie je dôvod otvára ť 

ideologickú Pandorinu skrinku.  

 

 

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 vystúpenie pánovi poslancovi. 

 Tri faktické poznámky. 

 Pani starostka Rosová. 

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto:  

 Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, hovorili ste, že  

to bola zmena odborná a nie zmena politická. Chcem 

upozorni ť, že tak ako dnes aj vtedy v kone čnom dôsledku 

rozhodovali politici. A to, že bola odborná komisia  ni č 

nemení na tom, že v dôvodovej správe k tomu návrhu bolo 

veľmi jasne povedané, že ide o naozaj politické gesto,  

ktoré má v úmysle vyrovna ť sa s minulos ťou.  

 

 Ja si myslím, že tu urobili jednoducho naši 

predchodcovia omyl, chybu, ke ď vlastne týmto gestom 

prijali tú ideologickú interpretáciu Slovenského ná rodného 

povstania, ktorú nám vt ĺkali do hláv 40 rokov. Takže 

nebolo to rozhodnutie v kone čnom dôsledku odborné, bolo to 

politické. A dnes je to tiež rovnako politické gest o, 

ktoré je istou drobnou nápravou. 

 

 Myslím, že tie náklady, ktoré sú s tým spojené 

zďaleka nie sú dramatické. Mapy sa tla čia stále nové, 

sprievodcovia stále noví, ni č nebude sa musie ť prepisova ť. 

Jednoducho (gong) v nových materiáloch sa uvedie no vé 

meno. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

86 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 K samotnému návrhu sa vyjadrím vo svojom diskusnom  

príspevku. Len chcem sa vyjadri ť k pánovi poslancovi 

Budajovi, že keby som prijal váš argument, tak 

Bratislav čania do dnešného d ňa Most Apollo nevolajú Most 

Apollo ale Most Košická, pod ktorým sa projektoval,  staval 

a realizoval. A až po jeho dokon čení mestské zastupi-

te ľstvo ho nazvalo Most Apollo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Čaplovi č.  

 

 

doc. PhDr. Dušan  Č a p l o v i č, DrSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. No, naozaj treba k tomu 

pristúpi ť viacej historicky ako politicky a ideologicky.  

 

 Myslím si, že Slovenské národné povstanie, to nie je 

len Gustáv Husák, Karol Šmidke a Laco Novomeský. To  je Ján 

Ursíny, Letrich, to je aj Golián, to je aj Wiest, a  to je 

to čo nás spolu s inými národmi a národnos ťami vtla čilo do 

Európy.  

 A znovu opakujem, Bratislava si tento názov mostu 

zaslúži, lebo je mostom, ktorý nás voviedol cez Slo venské 

národné povstanie v tomto období do Európy. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 V diskusii pokra čujeme vystúpením pána poslanca 

Borgu ľu. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Samozrejme, že tento návrh 

podporujem. Pri 65. výro čí Slovenského národného povstania 

sme boli viacerí oslovení Zväzom protifašistických 

bojovníkov na to, aby sme iniciovali zmenu názvu. P redtým, 

ako sme túto aktivitu za čali robi ť, sme urobili nie 

peti čnú ale podpisovú akciu, ktorú podpísalo 21 tisíc 

ľudí. Nehovorím, že to boli len Bratislav čania, boli to 

ľudia z celého Slovenska, ale stretlo sa to s ve ľkým 

ohlasom. 

 

 Preto som sa v tej dobe rozhodol a túto tému otvor i ť 

aj spolu s terajším pánom primátorom Ftá čnikom, vtedy 

starostom Petržalky; no, neuspeli sme.  

 

 Neskôr sa tejto témy chytila pani starostka Rosová  a 

dotiahla to teda ďalej. Dotiahla to až na mestské 

zastupite ľstvo a ja ju v tomto podporujem.  

 

 Na rozdiel od pána Budaja si nemyslím, že je to 

ideologický problém. Ja si myslím, že je to aj prak tický. 

Ja som nechal urobi ť prieskum pod Mostom Slovenského 

národného povstania, alebo teda Novým mostom sa tak é dve 
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diev čence pýtali ľudí, trvalo to 3 týždne, že ako sa volá 

tento most? 

 

 Presne to bolo 1702 ľudí, ktorých sa opýtali. Z toho 

1072 odpovedalo Most Slovenského národného povstani a. To 

je 63 %. 12 % hovorilo nevie a 25 % odpovedalo Nový  Most. 

V tých 12 % nevie, sú aj iné názvy, ako Ufo, a podo bne.  

 

 Čiže, ja si myslím, že to nie je len o ideologickom 

probléme, ale je to teda aj praktická vec. Ľudia majú 

zaužívaný názov Most Slovenského národného povstani a a 63 

% oslovených námatkovo to aj tak volalo. 

 

 Ja ďakujem za túto aktivitu. Podporujem ju. A prosím 

všetkých kolegov, aby sme sa vrátili k Mostu Sloven ského 

národného povstania. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam priestor pre vystúpenie pána poslanca Osuské ho. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. To, že sa pri rokovaní o 

tomto bode moje názory, ktoré prednesiem zhodujú s názormi 

nielen pani starostky Rosovej, ale i kolegu Borgu ľu, i 

primátora Ftá čnika, je pre m ňa dôkazom, že nie je pravdou 

to čo povedal kolega Budaj o ideologickom názve.  
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 Myslím si, že moderné dejiny nášho národa majú tri  

míľniky. Tým prvým je 28. október 918, tým druhým je p ráve 

Slovenské národné povstanie, a tým tretím je nežná 

revolúcia. Všetky tieto tri pojmy by niekto kriviac  poh ľad 

na ne mohol nazva ť ideologické. Ale zrodenie demokracie 

pre Čechov a Slovákov na našom území nijako 

nepredestinovalo ideológie, ktoré budú v tom štáte medzi 

sebou celkom normálne zápoli ť.  

 

 V Slovenskom národnom povstaní vonkoncom, a aj ke ď sa 

pokúšalo dlhé dekády jedno ideologické zameranie uk radnú ť 

Slovenské národné povstanie pre seba, len pre seba a pre 

nikoho než pre seba, nebolo to pravdou. A Slovenské  

národné povstanie nemalo nijakú ideológiu než návra t k 

demokracii. 

 

 To, čo sa po čas neho a po ňom stalo, nie je vinou 

tých, ktorí krvácali a mrzli v horách, alebo ktorýc h 

nahádzali do vápenky v Kremni čke. Tí nespôsobili ni č z 

toho čo sa stalo potom, a do toho povstania nešli kvôli 

nijakej ideológii. Moji rodinní príbuzní boli takme r 

všetci v povstaní a neboli príslušníkmi nijakej str any.  

 

 Inými slovami, tí ktorí v povstaní bojovali, tam 

nebojovali pre ideológiu, ale bojovali pre návrat 

demokracie a možnos ť výberu ideológií iných ako jednej - 

vládnucej. 

 

 A podobne to bolo 17. novembra. I tam to nebol 

ideologický zápas. Bol to zápas s ideológiou, ale n ie v 
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mene  žiadnej ďalšej konkrétnej ideológie. Preto odmietam 

názor kolegu Budaja, že ide o ideologický názor. 

 

 Ide o uctenie si všetkého toho, čo obetovali jednak 

Slováci, ale jednak všetci, ktorí sa do neho zapoji li. 

Môžeme si spomenú ť na francúzskych partizánov pochovaných 

na Zvonici pod Stre čnom. A mnohých ďalších, ktorí proste 

čelili zlu, ideologickému, hnedému, zlo činnému zlu. Ale 

tým nepredur čovali nijaké ďalšie ideológie.  

 

 Ke ď pred rokmi SD Ľ iniciovala petíciu za návrat k 

názvu, povedal som vrátnikovi v ich budove, že takm er si 

neviem predstavi ť, že by som v nie čom stál s ním v jednom 

šíku. Ale tú petíciu som na f ľaku na tej vrátnici 

podpísal. A nech je toto dôkazom, že u m ňa sa niekto ťažko 

môže domnieva ť, že som priaznivcom akejko ľvek totality, 

červenej či hnedej.  

 

 Ale SNP nevnímam ako akýko ľvek ideologický produkt. 

Jednoducho bola to vô ľa ľudí po slobode a demokracii. A 

myslím si, že tento po čin návratu reálne k pôvodnému názvu 

toho mostu nemôže zatieni ť Husákov prejav pri jeho 

otvorení. Nemôže zatieni ť jeho kniha o Slovenskom národnom 

povstaní postavená na práci iného historika a dopln ená o 

primerané lží.  

 

 Jednoducho vrátenie názvu tohto mostu, Mostu SNP, je 

aktom úcty. A aktom vrátenia Slovenského národného 

povstania všetkým ob čanom tejto krajiny a popretie 

ideologických interpretácií SNP, na aké sme boli 4 dekády 

zvyknutí.  
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 Prosím všetkých ľavých, pravých i stredných, aby 

podporili tento návrh. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalšie vystúpenie má pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Tiež cítim potrebu vyjadri ť svoj 

názor pri tomto bode, lebo sa musím prizna ť že som, není 

som stotožnený s predloženým návrhom. V žiadnom prí pade 

nechcem spochyb ňova ť význam Slovenského národného 

povstania, ktoré je nepochybne jedným z najdôležite jších 

medzníkov v našich moderných dejinách.  

 

 Myslím si, že takýmto spôsobom to vôbec nebolo 

prezentované aj zo strany pána Budaja. Nejakým spôs obom sa 

nespochyb ňuje úloha SNP. 

 

 Táto navrhovaná zmena však prináša množstvo otázni kov 

a mám minimálne 4 také zásadné pripomienky: 

 

 V prvom rade mi z principiálneho h ľadiska prekáža ak 

sa snažíme neustále a mnohokrát tenden čne meni ť názvy 

ulíc. A to nielen pri zmenách režimu, ale aj myslím  

priebežne. Tento trend dospel až tak ďaleko, že sa 

momentálne rozpráva o pod ľa môjho názoru barbarskom 
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nahradení Bartfayovej sochy, súsošia Štúrovcov, tak ou 

nevydarenou papierovou maketou Márie Terézie.  

 

 Po druhé, to čo už tu odznelo, Slovenské národné 

povstanie si pripomíname okrem iného aj tým, že je jedno z 

najdôležitejších a najvä čších námestí v centre Bratislavy, 

je nazvané pod ľa Slovenského národného povstania. A tiež 

si treba pripomenú ť, že toto námestie sa v minulosti 

volalo Stalinovo a Hitlerovo, čo je tiež v súlade s tým 

trendom, ktorý som opísal pred chví ľou.  

 

 Dva podobné názvy sa domnievam, že môžu pôsobi ť 

metúco v relatívne malej vzdialenosti jeden od druh ého. A 

pripomína mi to situáciu z ríše Alexandra Macedónsk eho, 

keď po čas jeho éry vzniklo až 16 miest na Blízkom Východe 

s názvom Alexandria.  

 

 Domnievam sa, že z poh ľadu Bratislavy existujú 

minimálne rovnako dôležité aj iné dátumy, ktoré by sme si 

mohli pripomína ť. Spomeniem povedzme Viano čnú dohodu z 

roku 43. 

 

 Ale ve ľmi dôležitý dátum je aj 4. apríl. 4. apríl je 

dátum oslobodenia Bratislavy a máme tu ve ľmi podobnú 

paralelu. Terajšie tzv. Hlavné námestie bolo dlhé r oky 

Námestím 4. apríla. Momentálne sa volá Hlavné, niko mu to 

neprekáža. A je to podobné ni č nehovoriace prídavné meno 

ako Nový most.  

 

 Čiže v tejto súvislosti potom naozaj by sa otvárala 

otázka zmeny názvu aj Námestia 4. apríla opä ť.     
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 Posledný môj argument sa týka už spomenutej finan čnej 

stránky.  

 V materiáli je aj pripomienka nejakého ob čana 

Bratislavy, ktorý takisto hovorí že, on to tak 

jednoduchšie vystihol, mesto nemá peniaze na to, ab y si 

plnilo zo zákona povinnosti a staralo sa o svoje ce sty, 

deravé, čo je žia ľ do ur čitej miery pravda, a na druhej 

strane pristupuje k nie čomu, čo pod ľa tohto ob čana bude 

mať aj nejaké finan čné nároky na mesto. Samozrejme, pre 

hlavné mesto nevzniknú nejaké priame náklady, ale a ko tu 

už bolo spomenuté, pre minimálne súkromnú sféru vzn iknú 

zbyto čné extra náklady, či už sú to mapy, bedekery, 

sprievodcovia, publikácie ktoré sú vytla čené s názvom Nový 

most. 

 

 Naozaj je to, myslím, nemiestne a zbyto čné gesto v 

dobe, ke ď by sme sa mali venova ť tomu, akým spôsobom 

naplni ť naše základné komunálne funkcie, ktorým je okrem 

iného aj údržba ciest.  

 

 Myslím si, záverom, že tento návrh, ak by bol 

prijatý, bude aj v budúcnosti vyvoláva ť ur čitú polarizáciu 

spolo čnosti. Tá verejná mienka, pod ľa mňa, vôbec nie je 

jednozna čná. A ja nevidím vôbec dôvod na to, aby sa tento 

názov v tomto období menil. A ešte raz opakujem, ni jakým 

spôsobom nespochyb ňujem význam SNP, ktoré si myslím že si 

pripomíname s dostato čnou úctou. 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. 

 Tri faktické poznámky.  

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Treba poveda ť kolega, že dnešné 

Námestie SNP sa nikdy nevolala Námestím Adolfa Hitl era ani 

Hitlerovým námestím. Za Slovenského štátu, resp. za  

následnej Slovenskej republiky sa volalo Námestím A ndreja 

Hlinku. To ľkoto k histórii a k pravde. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Presne tak.  

 

 

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

 Tvrdení ktoré ste povedali na úvod.   

 A pokia ľ ide o tie ďalšie, je výborné, ke ď do toho 

primiešame deravé cesty, s ťahovanie Štúrovcov, teda 

otvoríme nový problém, ktorý zdanlivo má rozbi ť tento 

fundament. Pri čom samozrejme, ak niekto čoko ľvek takéto 

bude chcie ť urobi ť a prekrs ťova ť ulice a námestia, musí 

prejs ť normálnou demokratickou procedúrou.  

 

 Takže hodi ť sem do placu ako nejaký závažný zadrhel 

je málo relevantné. A poveda ť, že to bude znamena ť náklady 

pre mesto, ktoré nerenovuje cesty a zárove ň hne ď sa o 30 

sekúnd poprie ť a poveda ť, že to budú náklady pre 
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vydavate ľov bedekrov, je samozrejme tiež taký koherentný 

prístup k problematike. 

 

 Chcem poveda ť (gong) len to ľko, že to riešenie otázok 

názvov ulíc, bedekrov, skuto čne nie je to čo rozhoduje o 

mojom rozhodnutí. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani starostka Rosová. 

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto:  

 Ďakujem pekne. Pán poslanec, (O. Kríž) dnes sa vám 

príliš nedarí. Tiež som chcela upozorni ť na faktickú 

chybu, na ktorú upozornil môj predre čník MUDr. Osuský. Ale 

ďalšie údaje, ktoré ste uviedli, tiež nezodpovedajú veľmi 

skuto čnosti. Hovorili ste o Štúrovi na Štúrovom námestí. 

Asi ste zabudli, že ve ľmi blízko tohto Štúrovho námestia 

ja aj Štúrova ulica. Zdvojených názvov ulíc a námes tí v 

Bratislave máme mnoho; máme Nobelovu ulicu, Nobelov o 

námestie, máme minimálne dvakrát pomenovanie územný ch 

názvov po Floriánovi, ak nie viac. Možno v niektorý ch 

mestských častiach ani nepoznám všetky ulice, takže nie je 

to jednoducho pravda.  

 A názov mosta a námestia, rovnaký názov alebo podo bný 

názov, nebude žiadnou anomáliou.  

 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

96 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Čaplovi č. 

 

 

doc. PhDr. Dušan  Č a p l o v i č, DrSc., poslanec MsZ:    

 Môžem len zopakova ť čo som povedal, ale naozaj pán 

poslanec Kríž treba sa odosobni ť a Slovenské národné 

povstanie, a pán povedal to aj pán kolega poslanec Osuský, 

patrí k tým v tom trianglu tých významných aktivít,  

významných dejinných udalostí, ktoré nás vracali do  

prostredia slobody a demokracie. Ja by som nikdy ne mal 

žiaden problém, keby sa jeden z mostov volal aj Mos tom 

Republiky. Pretože, myslím si, že to sú hodnoty, kt oré sú 

nepopierate ľné a nové generácie to príjmu. 

 

 A opakujem, aj mladá generácia nemá žiaden problém  z 

veľkej časti so Slovenským národným povstaním a konkrétne 

aj s týmto mostom. 

 

 Čo sa týka sochy Márie Terézie naozaj nepatrí na to 

miesto, lebo aj najmä ten návrh ktorý je príliš 

ideologizovaný z konca 19. storo čia, iste by patrila 

predovšetkým na miesto Župného námestia, ke ďže chodievala 

do Kapucínov ve ľmi často ke ď bola v Bratislave (gong) a 

tam by sa tá socha mohla moderne znovu stvárni 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. 

 Pán poslanec Havrilla. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán kolega Kríž, ja ako jeden z 10 tisícov 

Východniarov žijúcich v Bratislave už nieko ľko rokov, 

takisto osvojujem a zahlasujem ur čite za názov Most SNP, 

pretože mali by sme si cti ť historické medzníky. 

Neporovnával by som 4. apríla, hoci je to takisto 

historicky významný dátum pre Bratislavu na úrove ň SNP, 

pretože potom môžeme oslavova ť aj 19. januára čo je 

oslobodenie Prešova. Bratislava reprezentuje Sloven sko, aj 

hlavne Slovensko. A potom je to ako obec. Takže len  to ľko.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kríž reaguje na faktické poznámky. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ale nežiada sa mi reagova ť na pána Havrillu. Ale k 

pánovi Osuskému, tam ma asi zle pochopil. Tie nákla dy pre 

mesto som citoval z toho, čo bola pripomienka nejakého 

občana, ktorého som poopravil, že pre mesto nebudú, ak o si 

ten ob čan predstavoval nejaké priame náklady. Čiže to len 

pre fakticitu.  

 

 Pani starostka Rosová povedala, že sa mi nejako 

nedarí dnes. Neviem síce pre čo? Možno kvôli nejakým 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

98 

drobným faktickým chybi čkám v mojom prejave. Ale či sa mi 

nedarí, nedarí, to sa ťažko teda posudzuje. Minimálne si 

nemusím poži čiava ť agendu od poslanca Borgu ľu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďalšou re ční čkou v našej diskusii je pani poslanky ňa 

Augustini č; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja zareagujem len krátko; ďakujem za slovo. Ja 

osobne, ke ď som sa dozvedela, že sa ide premenováva ť most, 

tak som si povedala, že Bratislava má iné problémy ako 

premenováva ť most práve dnes. A chápala som to trošku ako 

nejakú predvolebnú tému.  

 

 Ale po v čerajšej diskusii s pánom Osuským na klube, 

kedy sme prebrali naozaj všetky aspekty tohto 

premenovania, sme sa ako klub rozhodli to podpori ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za vaše vystúpenie. 

 Pán poslanec Kubovi č má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo.  
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 Pán primátor, vážení kolegovia, ja by som toto hne ď 

využil, toto čo pani kolegy ňa teraz povedala, pani 

Augustini č. Taktiež vidíte, že naše stanovisko komisie 

kultúry a brali sme ho čiste presne, teda tí ktorí 

hlasovali, či proti alebo sa zdržali v rámci tohto bodu, 

tak brali sme ho čiste z pragmatického h ľadiska. To 

znamená, že tiež sme si mysleli a mali sme za to, ž e máme 

trochu iné problémy v sú časnosti.  

 

 A dajme tomu, to čo aj pán Budaj zase povedal, si 

poži čiam jeho výroky, mali by sme skôr teda vy členi ť v 

rozpo čte slušnú sumu pe ňazí, ktorá bude hmotná, markantná, 

dá sa uchopi ť, a z týchto pe ňazí skratka nie čo s tým 

Námestím SNP, ak máme k tomu takú úctu, a to si mys lím že 

máme, bolo to tu prezentované, tak nie čo s tým seriózne 

spravi ť. 

 

 Ale druhá vec, ktorú chcem poveda ť, aby som sa 

nezamotal je tá, že pokia ľ tí ktorí toto navrhovali, 

premenovanie Nového mosta na Most SNP, mali aj nie čo iné 

na mysli, tak ich len dodato čne chcem požiada ť, že mohli 

nám aj na našu komisiu to prís ť poveda ť a mohli sme sa o 

tom porozpráva ť. To znamená, či pani starostka Rosová 

alebo teda pán primátor, aj ty to zdie ľaš, tak niekto z 

vás skrátka mohol aj tie širšie aspekty prís ť vysvetli ť; a 

pre čo akurát v tejto chvíli a v tejto dobe.  

 

 A taktiež v podstate sa domnievam, a aj z môjho 

pohľadu to hlasovanie v komisii bolo negatívne. Ja osob ne 

si myslím, že aj k tomuto bodu mala by ť ur čitá verejná 
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diskusia. Ja som aspo ň nezaznamenal. Ak bola, tak ma 

opravte. 

 

 Takže to stanovisko ktoré je, ktoré je predložené 

komisiou kultúry už nezmeníme. A pochopite ľne, dneska v 

priebehu pár minút sa rozhodnú ť, tak takisto bude dos ť 

zložité. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Aj rozhodnutie o premenovaní Mosta SNP na Nový mos t v 

danom čase bolo, pod ľa môjho názoru, poplatné dobe. Dobe, 

ktorá sa nedokázala oslobodi ť tej interpretácii dejinných 

udalostí Slovenského národného povstania, ktoré sa tu 

pestovalo posledných 40 rokov pod ľa totalitného režimu. 

 

 Dnes, po tom uplynutí tých 20 rokov myslím že sa 

môžeme dokáza ť od tejto interpretácie nesprávnej oslobodi ť 

a môžme vidie ť Slovenské národné povstanie v slovenských 

dejinách tak, ako bolo.  

 

 Je to dnes už druhá hodnotová diskusia v tomto 

mestskom zastupite ľstve kde si myslím, že svojim 

rozhodnutím povieme viac o sebe ako o minulosti, o tejto 

dejinnej udalosti. Povieme o tom, aké hodnoty sú ho dnotami 
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nášho života. A pre m ňa hodnoty Slovenského národného 

povstania sú hodnoty, ktoré formovali aj novodobú 

slovenskú štátnos ť. Je to výpove ď o nás samotných. 

 

 Chcem vás preto vyzva ť, všetkých tých, ktorí tieto 

hodnoty vyznávate, aby ste tento návrh podporili, p retože 

je to správny návrh.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca 

reaguje pán poslanec Budaj. A potom pán poslanec Čaplovi č. 

 

 

Ján   B u d a j, poslanec MsZ: 

 Tak naozaj, pán kolega, pravicový poslanec, 

zachádzate už pri ďaleko s touto ideologizáciou úplne 

normálnej veci. Alebo je tu teda ideologická vojna,  ke ď 

mávate ideologickou zástavou? Alebo sa nemôže upozo rni ť na 

praktické dôsledky rozhodovania parlamentu? Je tu n ejaký 

historický zlom? 

 Kedy urobíte riešenie parkovacích problémov v Star om 

Meste, ktoré ľuďom padá na hlavu? 

 Kedy budete ma ť separovaný zber v Starom Meste, ktorý 

sa s ľubuje celé roky? 

 A kedy vysvetlíte, čo chcete s tým Námestím SNP, ke ď 

si ho tak vážite? 

 Ni č tu neideologizujte. 

 To je plytké, zavádzajúce a svojim spôsobom bezo čivé. 
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 SNP si to nezaslúži, aby ste si vyt ĺkali drobné, 

takéto drobné, úbohé. A presne ako povedal tuná kol ega, 

no, tak niekto za čal s iniciatívou (gong), tak pani 

starostka sa toho chytila. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Čaplovi č.   

 

 

doc. PhDr. Dušan  Č a p l o v i č, DrSc., poslanec MsZ:  

 Ja by som naozaj chcel privíta ť stanovisko pána 

poslanca Šov číka z toho dôvodu, že áno, aj v tých rokoch, 

v roku 90 sa rozhodovalo často príliš by som povedal 

neodborne. A príkladom je Štefan Hol čík, ktorý rozhodoval 

neodborne, pretože nepoznal prácu Jozefa Jablonické ho z 

ilegality do povstania, ktorá ukázala že o čom je 

Slovenské národné povstanie a čítal len Viliama Plevzu. A 

práve ten problém vznikol.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má v našej diskusii pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Súhlasím s tým, čo 

povedal pán Budaj. Súhlasím s mnohým tým, čo povedal pán 

poslanec Kríž.  
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 Sme pri 5. bode, uvedomme si ko ľko času z dnešného 

rokovania nám zobrali problémy ideologické. Máme tu  aj iné 

rozhodnutia oh ľadom mosta, zmena rozpo čtu.  

 

 Mne sa nevidí adekvátny čas, ktorý venujeme takýmto 

problémom. Považujem to za dôležité, iste, treba sa  

venova ť aj histórii a nijakým spôsobom to nepopieram. Viem  

si predstavi ť, že most by sa volal Most SNP, tak ako 

zaznelo, mnohí obyvatelia Bratislavy tento názov 

používajú.  

 

 Ale nemyslím si, že toto je otázka d ňa.  

 Tak ako jedna predre ční čka povedala, pôvodne si 

myslela, že nie je to tak, a teraz po rokovaní klub u 

zmenila názor. Ja sa stotož ňujem s návrhom komisie, ktorý 

by sme si mali aj v tomto, aj v iných prípadoch cti ť. 

Komisia neodporú ča tento návrh schváli ť. A ja sa budem 

týmto odporú čaním riadi ť.  

 A odporú čam aj ostatným poslancom, aby si ctili 

rozhodnutie komisie. 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 Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Ja by som tak troška nadviazal.  

 Nesúhlasím s tým, že bod nejaký prenájom záhradky v 

Podunajských Biskupiciach je dôležitejší ako návrat  k 

pôvodnému názvu. A tu by som chcel ve ľmi zdôrazni ť, toto 

je návrat k pôvodnému názvu. Čiže prirovna ť to k nejakému 

4. aprílu alebo nie čo podobné, nie. Ten most sa tak volal 

a bol zmenený preto, lebo išlo o ideológiu. Už aj k olega 

Osuský to povedal, nemalo by ís ť o ideológiu. Ke ď by 

nešlo, do dneska sa tento most volá SNP.  

 

 Ako nultý bod sme prijali deportáciu, ako že sme 

proti tomu. Tá deportácia ukázala, ako sme sa podda li 

nacizmu. SNP ukázalo, že sme dokázali proti tomu na cizmu 

usta ť. Je to presne ako ten prvý bod. Ke ď sme v prvom bode 

za, tá zmena k tomu názvu nás viaže. 

 

 A čo sa týka tých nákladov, tí šetrnejší ob čania tých 

bedekerov, aj tých sprievodcov majú tých starších, a je 

tam uvedené Most SNP. Čiže moc nestratia v peniazoch. 

Ďakujem. 

 

 

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. 

 Ja nebudem robi ť nejaké ve ľké závere čné slovo.   

 

 Pre m ňa tá diskusia je obrazom spolo čnosti, takí sme. 

Takí sme, ako sme diskutovali. Sú názory aj za, aj proti. 

A najlepšie vyjadríte svoj názor hlasovaním, pretož e je to 
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všeobecne záväzné nariadenie a tá zhoda musí by ť vä čšia 

ako pri bežnom hlasovaní.  

 

 Odporú čam, aby ste sa rozhodli pod ľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia. 

 A dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

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

MsZ    

 Ďakujem. Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

bol 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. 

 Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia 

potrebujeme tri pätiny prítomných poslancov.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu všeobec ne 

záväzného nariadenia o zmene názvu mostu na Most 

Slovenského národného povstania.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných je štyridsa ť poslancov. 

 Dvadsa ťosem hlasovalo za, traja proti, deviati sa 

zdržali.  

 Ke ďže dvadsa ťsedem je trojpätinová vä čšina všetkých, 

konštatujem, že sme schválili všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 A ve ľmi pekne ďakujem za prerokovanie tohto bodu.  
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 Teraz, prosím, nasledujú dva body , ktoré sme 

alokovali na 11. hodinu. (bod 8 a bod 9 ) 

 Desa ť minút sme sa oneskorili. 

 

 Ja pozývam k re čníckemu pultu pani ná čelní čku 

mestskej polície pani Zuzanu Zajacovú, ktorá nám pr ednesie 

Správu o plnení úloh Mestskej polície hlavného mest a 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2011. 

 

 A hne ď za ňou vystúpi krajský riadite ľ Policajného 

zboru Slovenskej republiky, pán Csaba Faragó, ktorý  

prednesie Správu o bezpe čnostnej situácii v hlavnom meste 

Slovenskej republiky za rok 2011.  

 

 Bude nasledova ť spolo čná diskusia a dve samostatné 

uznesenia, ktorými uzatvoríme tieto dva body progra mu. 

 

 

 

BOD 8:  

Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mest a 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2011  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani ná čelní čka, nech sa pá či, máte slovo na úvodné 

vystúpenie.  
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Zuzana  Z a j a c o v á, ná čelní čka mestskej polície: 

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, dovo ľte, aby som v 

krátkosti, len ve ľmi krátko úvodné slovo k predloženému 

materiálu, ktorý máte pred sebou.  

 

 Tento materiál, je to správa o činnosti mestskej 

polície za rok 2011, mapuje naozaj v celom širokom spektre 

úlohy, ktoré mestská polícia v roku 2011 plnila. Pl nili 

sme, samozrejme, úlohy v zmysle zákona o obecnej po lícii, 

ale aj v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

 

 

 Myslím si, že správa naozaj vskutku odzrkad ľuje 

všetko to, čo sme v priebehu roka robili vo všetkých 

našich oblastiach; či je to oblas ť čistota, poriadok, 

doprava, ochrana života a zdravia, a tiež v rámci a j 

našich preventívnych programov. 

 

 Predmetný materiál bol predmetom rokovania našej 

komisie pre verejný poriadok, tiež mestskej rady. A  

dovolím si vás požiada ť o podporu tohto materiálu. Ďakujem 

pekne, pán primátor. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne za úvodné slovo. 
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BOD 9:  

Správa o bezpe čnostnej situácii v hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislavy za rok 2011  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pozývam pána krajského riadite ľa, aby uviedol ten 

druhý materiál z poh ľadu štátnej polície. Pán riadite ľ, 

nech sa vám pá či, máte premiéru na tomto zastupite ľstve; 

takú správu sme tu ešte nemali. Nech sa vám pá či.  

 

 

plk. JUDr. Csaba  F a r a g ó, riadite ľ KR PZ v 

Bratislave: 

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené 

poslankyne, vážení poslanci, dámy, páni, na základe  

žiadosti pána primátora som predložil správu o 

bezpe čnostnej situácii v hlavnom meste Slovenskej 

republiky v Bratislave. Vzh ľadom na rozmanitos ť činnosti 

Krajského riadite ľstva Policajného zboru a obmedzených 

časových priestorov, ktoré máme k dispozícii, som sa  

zameral len na 3 hlavné body, ktoré Krajské riadite ľstvo 

plní, a to hlavne: 

- Nápad a objasnenie trestnej činnosti. 

- Stav verejného poriadku. 

- A dopravno-bezpe čnostná situácia.  

 

 Nechcem vás za ťažova ť číslami. Štatistické 

ukazovatele máte k dispozícii na internetovej strán ke 
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jednak Ministerstva vnútra, jednak Krajského riadit eľstva. 

Vyzdvihnem len v rámci tých 3 bodov 3 hlavné ukazov atele. 

 

 Čo sa týka nápadu trestnej činnosti v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom, došlo k zníženiu nápadu tres tnej 

činnosti o 4450 vecí tým; prepá čte, opravujem, 1172 vecí, 

objasnených bolo 4450 vecí, a tým objasnenos ť trestnej 

činnosti činí 29,38 %. 

 

 Čo sa týka percentuálneho vyjadrenia v objasnenosti 

trestnej činnosti treba poveda ť, že naposledy takáto 

objasnenos ť bola dosiahnutá v roku 2004. 

 

 Čo sa týka bezpe čnostnej situácie v jednotlivých, na 

území jednotlivých okresných riadite ľstiev, najvyšší nápad 

trestnej činnosti bol zaznamenaný na území Okresného 

riadite ľstva Bratislava II, Bratislava V, Bratislava III, 

a najnižší nápad bol zaznamenaný na území okresu 

Bratislava I a Bratislava IV.  

 

 Čo sa týka objasnenosti trestnej činnosti najvyššiu 

objasnenos ť dosiahlo Okresné riadite ľstvo Bratislava II, 

Bratislava V, Bratislava I a najslabšia objasnenos ť 

trestnej činnosti bola na území okresu Bratislava IV a 

Bratislava III.  

 

 K svojej správe, ktorú som predložil, chcel by som  

doplni ť jeden ukazovate ľ. Máte tam uvedené, že nápad 

trestných činov, vrážd bolo za minulý rok 14. Čiže došlo 

tam k zvýšeniu nápadu o 7 prípadov v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom.  
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 Treba upresni ť tento údaj, je to štatisticky výstup, 

ale čo sa týka konkrétne mesta Bratislavy bolo spáchanýc h 

8 vrážd a všetky tieto vraždy boli objasnené. Čiže 

objasnenos ť je tam 100 %-ná. Tých 7 prípadov je tam 

uvedených na základe toho, že na území mesta Bratis lavy 

sídli Úrad boja proti organizovanej kriminalite, a to sú 

prípady kde nebolo možné zisti ť, kde došlo k spáchaniu 

týchto trestných činov. A nie je to vo vecnej a miestnej 

kompetencii Krajského riadite ľstva Policajného zboru. 

Samozrejme, z týchto prípadov tiež už 1 prípad je 

objasnený, ale vzh ľadom k tomu, že jedná sa o prípady, 

ktoré nie sú vo vecnej kompetencii kraja, k týmto p rípadom 

sa vyjadrova ť nebudem.  

 

 Čo sa týka problémov na úseku nápadu trestnej 

činnosti, ich objasnenia, najvä čší problém vidím na úseku 

požiarov, hlavne požiarov motorových vozidiel a krá deže 

hlavne do motorových vozidiel, kde, žia ľbohu, nepodarilo 

sa nám dosiahnu ť tie výsledky, ktoré sme o čakávali.  

 

 Čo sa týka toho verejného poriadku musím poveda ť, že 

minulý rok bol ve ľmi náro čný. Aj ke ď s prihliadnutím na 

tie udalostí, ktoré nastali v prvých 3 mesiacoch na  území 

mesta Bratislavy, tak minulý rok môžme hodnoti ť ako ve ľmi 

kľudne. Hlavne sme sa spolupodie ľali na zabezpe čenie 

kultúrno-spolo čenských podujatí, kde najvä čšiu úlohu sme 

mali na úseku zabezpe čenia verejného poriadku z 

príležitosti usporiadania Majstrovstiev sveta v ľadovom 

hokeji. 
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 Čo sa týka dopravnej nehodovosti, došlo k zníženiu 

dopravných nehôd o 873 vecí. Tým, že po čet usmrtených osôb 

bol rovnaký ako v predchádzajúcom roku došlo k mier nemu 

poklesu ťažko zranených osôb a k poklesu ľahko zranených 

osôb.  

 

 V úvode by som chcel to ľko poveda ť s tým, že nechávam 

priestor na prípadnú otázku. Ďakujem za pozornos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem, pán riadite ľ. 

 Po čuli sme úvodné slovo k dvom správam; máte ich 

písomne predložené. 

 Otváram  d i s k u s i u  k obom správam naraz. 

 Do nej sa hlási ako prvý pán starosta Šramko a pot om 

ďalší prihlásení. 

 Nech sa pá či, pán starosta. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor. Samozrejme, v prvom rade chce m 

poďakova ť za predložený materiál, lebo je komplexný. A 

musím poveda ť, že život starostov je ve ľakrát ovplyvnený 

spoluprácou s políciou, riešime rôzne problémy. A m usím v 

tomto vyslovi ť ozaj po ďakovanie jednak ná čelní čke, ale aj 

policajtom štátnym. Naše požiadavky relatívne ve ľmi 

promtne a dobre vybavujú. Aj ke ď teda tie čísla o tom 
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nápade trestnej činnosti, samozrejme, sa nepo čúvajú dobre, 

ale samozrejme o schopnosti a rieši ť problémy, to býva 

trošku iná otázka.  

 

 Takže moje po ďakovanie ozaj okrskári nám spolupracujú 

s nami pod ľa toho ako ozaj my potrebujeme a všetky veci 

teda riešime k spokojnosti. Aj ke ď teda, samozrejme, naši 

občania cítia, že mohlo by to by ť lepšie, ale za to čo 

robia, ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán starosta. 

 Ďalší re čník je pán poslanec a starosta Pekár. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Tiež za čnem túto 

úvodnú poznámku po ďakovaním obom zástupcom, či už mestskej 

alebo velite ľom mestskej polície a štátnej polície, 

pretože aj v Ružinove máme ve ľmi dobrú spoluprácu aj 

týchto dvoch zložiek polície.  

 

 Je na úvahu, či v budúcnosti, ale to nie je úlohou 

tohto parlamentu, neprehodnotíme kompetencie práve 

mestskej polície, ktorá sa ve ľmi, ve ľmi zaoberá riešením 

dopravnej situácie a na riešenie zabezpe čenia verejného 

poriadku týkajúceho sa takých oby čajností v úvodzovkách, 
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ako psi čkári, poriadok okolo kontajnerových stojísk, 

bezdomovci, na to im nezostáva príliš ve ľa času, a teda aj 

malých kompetencií.  

 

 V krátkosti; po ďakovanie naozaj patrí obom zložkám 

polície za činnos ť ktorú robia zrejme v celej Bratislave a 

špeciálne aj v Ružinove. 

 

 

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 tiež ďakujem mestskej polícii ale zdôraz ňujem, že 

okrádanie Bratislav čanov a hostí v Starom Meste je tak 

akútny problém ktorý, pod ľa mojej mienky, prevyšuje 

problém rozdávania papú č alebo asistovania pri od ťahovaní 

vozidiel súkromnej od ťahovky, a podobne.  

 

 Bol by som za to, aby mestská polícia dostala do 

vienka, a to nehovorím že v terajšom štádiu, nové 

kompetencie aj nové peniaze na vynucovanie si opatr ení na 

zlepšenie čistoty v meste. K tomu ale nemôžme urobi ť také 

rozhodnutia, aké onedlho ideme urobi ť, kedy práve na margo 

čistoty v meste je, teda vyprázdnime kapitolu čistoty v 

meste a presunieme peniaze v rámci novelizácie do 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalším prihláseným je pán poslanec Borgu ľa; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Pán starosta Pekár už povedal časť toho čo som chcel 

aj ja poveda ť. Naozaj, tie kompetencie mestskej polície sú 

také divné, lebo ona v mnohom supluje to, čo by mala robi ť 

polícia a potom nestíha robi ť to, čo by naozaj robi ť mala.  

 

 Môj názor je taký, že mestská polícia by sa nemala  

vyváža ť v autách, tak ako to robí polícia. A mestská 

polícia by mala by ť ďaleko viac lokalizovaná a prítomná 

proste v konkrétnych okrskoch, v ktorých by ľudia poznali 

týchto svojich mestských policajtov a ktorí by sa 

zapodievali tými drobnými medzi ľudskými problémami, alebo 

ľudskými problémami.    

 

 Čiže ja jednozna čne podporujem, aby sa zmenili aj 

kompetencie, aj organizácia mestskej polície na for mu 

okrskárov; v tejto súvislosti som aj minulý týžde ň 

navštívil pani ná čelní čku polície. Kdeko ľvek sa okrskári 

urobili, posledne to bolo na Jakubovom námestí, pom ohlo to 

k pocitu bezpe čnosti ľudí, pomohlo to k zníženiu 

kriminality, at ď. Myslím si, že toto je to, čo by mala 

mestská polícia v prvom rade robi ť. Okrskárov, tí 

okrskári, sa predstavi ť svojmu okoliu a tam pôsobi ť. 
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 Mestská polícia, druhý problém, ktorý má ve ľmi trápi, 

sú taxikári. Mestská polícia si s nimi nevie rady. Ale 

povedzme si aj pravdu aj my, že aj my si s nimi nev ieme 

rady. Je neuverite ľné, ke ď vás niekto od malého Ba ťu k 

Medickej záhrade odvezie za 15 Eur; a ešte to berie  ako v 

pohode. A turisti ktorí, ale vôbec všetci návštevní ci, ale 

aj Bratislav čania, ktorí toto zažijú, tak musia ma ť 

ohromnú mienku o našom meste.  

 

 Plus minule, ke ď som išiel okolo malého Ba ťu niekedy 

v sobotu nad ránom, tak som bol v šoku, že tam na c hodníku 

si stojí 10 taxikárov opretých o svoje mercedesy a 

nenormálne tam šprimujú pri odchytávaní ľudí. Pripadal som 

si ako v roku 93, ke ď vagabundi povychádzali do mesta a 

poodstavovali svoje autá a demonštrovali takto svoj u moc. 

Je mi smutno, že s týmto nevieme si narobi ť poriadky. 

Takisto ako si neviem narobi ť poriadky s dlhodobo 

odstaveným hamrom v pešej zóne.    

 

 Tretia vec, ktorá, na ktorú by som chcel upozorni ť, 

je dávanie papú č a od ťahov. Mne je to úplne jedno kto to 

odťahuje, či to od ťahuje súkromná, alebo mestská, alebo 

mestská polícia. Trápi ma však to, že v Bratislave si už 

ľudia robia srandu, že najlacnejšie platené parkovan ie je 

také, že treba zaparkova ť aby človek dostal papu ču, odís ť 

na dva týždne na dovolenku, po dvoch týžd ňoch sa vráti a 

má za to 50 Eur; že nikde tak lacno nezaparkuje. 

 

 Problém je, že napríklad v lokalite kde ja bývam, 

upozor ňujem na zlé parkovanie. Mestská polícia naozaj 
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zasiahne, rozdá papu če, ráno to vyzerá jak rozkvitnutá 

maková lúka, proste červené papu čky po celej ulici. Ale 

ľuďom to nepomôže, lebo to parkovacie miesto sa neuvo ľní. 

A obratkovos ť parkovania sa nezvýši. 

 

 Preto ja vyzývam, bu ď prudko zvýši ť pokuty za papu če, 

alebo proste od papú č úplne upusti ť a smerova ť, smerova ť  

to k od ťahom. Lebo dneska naozaj dosta ť papu ču na dva 

týždne je najefektívnejší spôsob bezpe čného dlhodobého 

parkovania. Ďakujem za pozornos ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dva faktické poznámky. 

 Pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Súhlasím s mojim predre čníkom, s 

jeho plamenným prejavom čo sa týka kompetencií mestskej 

polície a dúfam, že teda sa so svojim kolegom, páno m 

poslancom Kali ňákom v budúcnosti o tých kompetenciách 

porozpráva. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Ešte pán starosta Krúpa má faktickú poznámku.  
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Ing. Jozef  K r ú p a, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Záhorská Bystrica: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja by som akurát chcel 

poveda ť, že v Záhorskej Bystrici sa nevyvážajú policajti 

mestskej polície na autách, chodia skuto čne tak ako to má 

byť. Sú pochôdzkári v tom pravom slova zmysle. Každý a lebo 

väčšina z ob čanov ich poznajú, sú v našich informa čných 

tabuliach vyvesení; v tom dobrom slova zmysle ako 

odfotení. 

 

 To znamená, u nás mestská polícia, a to je tiež 

vlastne v ďaka aj mestskej, aj štátnej polícií, funguje tak 

ako  by mala fungova ť. To znamená, naozaj rieši veci 

okamžite, promtne a formou pochôdzkárov. Ďakujem ve ľmi 

pekne za slovo.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalší je prihlásený pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som chcel troška nadviaza ť 

na to čo povedali vlastne predre čníci. Otázka okrskárov je 

samozrejme, sa ukázala ako ve ľmi pozitívna. V Dúbravke 

nielen že tí okrskári si vedia ten svoj okrsok dobr e 

zabezpe či ť, ale dokonca strácajú nejakú tú anonymitu tej 
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uniformy. Asi v takom meste, ke ď mi niekto dá pokutu, ani 

neviem kto to bol, lebo tých policajtov rôznych a r ôznych 

v uniforme je ve ľké množstvo, ale v Dúbravke naozaj vie 

konkrétny človek s ktorým tým policajtom rozprával, ktorý 

policajt mu tam akože ni čí život ke ď tam zle parkuje alebo 

robí nejaký priestupok vo či verejnému poriadku.  

 

 Viete, mne sa pá či, že my bývame blízko obchodu a oni 

tam ľudia za čínajú parkova ť bicykle, čo dlhé roky nebolo, 

lebo sa každý bál, že mu ukradnú.  

 

 Čiže ja jednozna čne vidím ten posun toho obchôdzkára, 

ktorý naozaj nechodí len tým autom, ale pozná ten s voj 

obvod a som úplne tým nadšený. 

 

 A ešte jednu vec som chcel poveda ť. Samozrejme, ten 

odťah áut nás trápi, ale v Dúbravke nie moc, lebo nám 

odtiahnu auto, konkrétne mne, iba ke ď som v meste. Ale 

myslím si, že tým skvalitnením MHD, o ktorom tu dos ť ve ľa 

hovoríme, vytvorením prednostných zón odíde ten pro blém zo 

Starého Mesta, lebo aj my Dúbrav čania pôjdeme potom 

elektri čkou a je nám úplne jedno, či nás elektri čku 

odtiahnu alebo nie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pani starostka Kolková . 
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Ing. Ľubica  K o l k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem. Ja by som len chcela vyslovi ť názor, že je 

potrebné ozaj selektova ť, kde sa tá polícia ako má 

správa ť. Lebo aj u nás v Devíne vieme kto je náš okrskár, 

vidno ho, chodí po uliciach, spokojní sme maximálne . A 

napríklad aj tie papu če sú ú činné, hej, že tam to sta čí, 

že to keby mu niekto odviezol to auto, už by to bol  taký 

nejaký príliš ve ľký trest. A že teda aj nadávajú, aj na 

tie papu če, ale rieši to situáciu ak potrebujeme. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší prihlásený pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Dobrý de ň. Ja len takou drobnou, nejakým mojim 

postrehom. Jazdím autom dlhé roky, síce možno nie j e 

ekologické, ale rád by som upozornil na takú vec, ž e aspo ň 

čo sa týka štátnych policajtov, že mám ob čas pocit v 

Bratislave, netýka sa to pondelku príjazd a v piato k 

odchod, ale ke ď sa stane nejaká dopravná nehoda, ktorá 

zahltí mesto, nie vždy, resp. povedal by som ve ľmi často 

nedochádza k nejakému odklonu. Že by proste prišli 

policajti a snažili sa poodklá ňať autá. Stane sa vám to, 

že príde do zápchy, tam stojíte, a tým celú situáci u 

zhoršujete.  
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 Len sa chcem takto spýta ť, že či je nejaká koncepcia 

toho, aby sa pri takýchto prípadoch; ja viem, že zm enené 

dopravné zna čenie, ktoré je využite ľné, ale napríklad v 

Starom, alebo teda v meste, Staré Mesto, a podobne,  to 

takéto dopravné zna čenie neexistuje. Či neexistuje nejaký 

nápad, ako toto urobi ť a pri vä čších dopravných nehodách 

tých ľudí odklá ňať a nenecha ť ich proste stá ť v komplex 

zápkach, čím sa ešte situácia zhoršuje. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou chce reagova ť pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som chcel poradi ť, treba ís ť 

elektri čkou, a v tom prípade to vôbec zacpa netrápi 

nikoho. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ako ďalší re čník je prihlásený pán poslanec 

Gašpierik. 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadri ť k správe 

mestskej polície.  
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 My sme túto činnos ť mestskej polície na úseku 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto rovnako hodnotili, 

či už to bolo na ostatnom rokovaní miestnej rady ale bo 

teda na rokovaní zastupite ľstva, kde bola ve ľmi pozitívne 

ohodnotená práca, ktorá sa za ostatný rok vykonáva zo 

strany mestskej polície na našom území, kde prišlo k 

zníženiu práve tej pôvodnej činnosti vyberania pokút 

stania na rohu, resp. dávania papú č. Ale bolo ohodnotené, 

že sa vlastne venuje aj takým detským parkom. Prost e takým 

iným činnostiam, ktoré má ma ť na starosti mestská polícia 

a nielen pri zabezpe čovaní vlastne tej finan čnej príjmovej 

stránky, v pokutách. 

 

 Takže by som si teda dovolil pekne po ďakova ť za tých 

okrskárov aj činnos ť, vlastne ktorú zabezpe čuje mestská 

polícia pod správou ná čelní čky pani Zajacovej. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel prida ť k svojmu 

predre čníkovi. Taktiež za Novomeš ťanov chcem po ďakova ť 

mestskej polícii. Viacerí obyvatelia mestskej časti sa na 

mňa obrátili a všetky tie veci, ktoré bolo treba rieš i ť, 
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boli zo strany mestskej polície promtne riešené. Ta kže 

ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem.  

 Ďalší prihlásený je pán poslanec a starosta Pilinský . 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Teda ke ď už chválime, tak ja si myslím že 

naše mestské zastupite ľstvo už vyjadrilo po ďakovanie jak 

mestskej polícii tak štátnej polícii za výborne zvl ádnuté 

minuloro čné Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Ja si len 

teda dovolím využi ť prítomnos ť dámy a pána, ktorí týmto 

dvom zložkám velia. Takže takýmto spôsobom by som i m chcel 

aj za vás osobne po ďakova ť za to, že skuto čne tie 

majstrovstvá sveta, o ktorých sa hovorilo že budú 

problematické s dopravou, výtržnosti boli skuto čne 

zvládnuté profesionálne. A teda aj za kolegov z Nov ého 

Mesta, ktorí si tam, a za obyvate ľov, ktorí si tam asi 

užívali tohto podujatia najviac, prípadne Ružinova,  teda 

naša v ďaka. Ďakujeme.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta Mrva má faktickú poznámku na toto 

vystúpenie. 
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Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

 Pán primátor, kolegovia, neberte nám za zlé že sa 

vyjadrujeme ako starostovia k mestskej polícii. Ja chcem 

vyjadri ť po ďakovanie za III., že vo Vajnoroch aj mestská 

polícia, aj štátni policajti čo sú na Hubeného, vždycky 

operatívne reagujú na moje požiadavky ktoré ja mám a 

zasahujú bez problémovo. 

 

 Len sa chcem pripomenú ť ešte pani ná čelní čke oh ľadom 

schváleného kamerového systému pre 4 mestské časti. Vy ste 

hovorili, že zvoláte také sedenie. Budem rád, ke ď sa to 

ešte urobí čo najskôr, aby sme peniaze, ktoré sú v 

rozpo čte schválené,  na to využili. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 O kamerovom systéme povieme aké máme plány.  

 Pani poslanky ňa a starostka Feren čáková; nech sa 

páči. 

 

 

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 už som sa síce po ďakovala 

na mestskej rade, ale chcem tiež len doda ť, že aj my sme 

teda ve ľmi radi, že máme teda v našej mestskej časti 
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okrskára, ktorý skuto čne si plní svoje povinnosti tak ako 

to má by ť. 

 

 A chcem sa po ďakova ť aj štátnej polícii, ktorá v 

prípade potreby naozaj ve ľmi promtne reaguje, teda 

samozrejme, aj mestská, takže dúfam, že tá spoluprá ca aj 

naďalej ostane na takej úrovni ako je. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Posledná prihlásená pani poslanky ňa Farkašovská; nech 

sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Padlo tu už ve ľa ďakovných slov, 

ale predsa len mne ako predsední čke komisie pre ochranu 

verejného poriadku prináleží možno celkom symbolick y tie 

poďakovania uzatvori ť.  

 Ja sa tiež chcem po ďakova ť aj mestskej polícii, aj 

štátnej polícii za prácu ktorú robia.  

 

 A pripomenú ť aj, že urobili naozaj dobrú prácu v 

súvislosti s protestmi Gorila, na ktorých som osobn e 

opakovane bola. Viem, že to mali ve ľmi ťažké. Ale 

naš ťastie, aj napriek tým komplikáciám, ktoré najmä méd ia 

možno ob čas aj zveli čili, tak to dopadlo zásluhou oboch 

polícií, ve ľmi dobré. Ešte raz ďakujem.   
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

 Požiadam obidvoch predstavite ľov mestskej aj štátnej 

polície, aby zareagovali na to, čo myslia že z diskusie 

treba zodpoveda ť. 

 Nech sa pá či, najprv pani ná čelní čka a potom pán 

riadite ľ. 

 

 

Zuzana  Z a j a c o v á, ná čelní čka mestskej polície: 

 Ak dovolíte, ja by som to zhrnula len do takých 

stru čných bodov.  

 V prvom prípade by som sa chcela vyjadri ť a reagova ť 

na pána poslanca Borgu ľu, a to v tej súvislosti aj u 

viacerých poslancov som zaregistrovala rozšírenie, otázka 

rozšírenia kompetencií obecnej polície.  

 

 Chcem vás informova ť, v priebehu uplynulého roku bol 

začatý legislatívny proces pre nový zákon; pre nový zá kon 

o obecnej polícii nie o novelu zákona o obecnej pol ícii s 

tým, že aj hlavné mesto reagovalo na tento legislat ívny 

proces. Predložili sme predkladate ľovi, vlastne Prezídiu  

Policajného zboru 13 popísaných strán pripomienok. 

 

 Pod ľa mojich informácií zákon mal okolo 131 

pripomienok, z toho okolo 120 pripomienok zásadných . Čiže 

tento zákon nebol spôsobilý do ďalšieho legislatívneho 
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procesu, ale teda v ďalšom ten zákon budeme ma ť a budeme 

mať aj rozšírené kompetencie.  

 To je ku kompetenciám. 

 

 Čo sa týka výkonu služby a kontroly taxikárov.  

 Pán poslanec, chcem len upozorni ť, že mestská polícia 

nekontroluje cenové relácie, ktoré taxikári si dáva jú. 

Žia ľ, toto nemáme v kompetencii. 

  

 Je nový zákon o, vlastne o doprave, ktorý je ú činný 

od 1. 3., a v tom je vlastne aj otázka riešenia 

taxislužby. Viem, že mesto pripravuje všeobecne záv äzné 

nariadenie. My participujeme na tomto všeobecne záv äznom 

nariadení. Žia ľ, teraz je otázka aj tá, že zákon je 

účinný, ale nie je ú činná aj vyhláška, pretože ešte 

vyhláška, vykonávacia vyhláška k zákonu nie je. Bol o nám 

odporu čené z Ministerstva dopravy, aby sme pozastavili 

činnos ť kontroly taxikárov, ktorá bola naozaj obmedzená 

len na niektoré záležitosti, ktoré nám ukladala vyh láška. 

 

 Čo sa týka po čtu okrskárov v Starom Meste, v rámci 

možností a v rámci personálnych možností ktoré naoz aj 

máme, rozširujeme okrskárov. V mestskej časti Staré Mesto 

sú v sú časnosti 4 okrskári.  

 

 Čo sa týka množstva zakladania papú č, vlastne v tej 

vašej lokalite, lokalita Chorvátska, toho pomyslené ho, 

tých pomyslených červených bodov, k tomu poviem len to ľko, 

že zákon presne stanovuje pre správcu komunikácie, kedy 

môže motorové vozidlo odstráni ť, resp. odtiahnu ť. Čiže nie 

vždy sú tie motorové vozidlá, ktoré sú zaparkované tam 
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spôsobilé na odtiahnutie. A potom sme dos ť aj obmedzovaní 

odťahovou službou, ktorá má svoj čas, kedy od ťahuje, kedy 

neodťahuje.  

 

 Ale môžem vás ubezpe či ť, že tie od ťahy ktoré sú, ja 

si nechávam každé ráno vyhodi ť. Ani nie tak štatistiku ale 

údaje o tom, ko ľko ob čanov ráno zatelefonuje skôr než 

začne od ťahova ť od ťahová služba so svojou požiadavkou, že 

nemôžu vyjs ť z garáže, nemôžu vyjs ť z parkovacieho domu, 

alebo nemôžu vyjs ť z bytového domu. Pohybuje sa to v 

rozpätí od 6 do 16 telefonátov ráno do 8,30 s požia davkou 

na od ťahnutie motorového vozidla alebo na riešenie 

mestskej polície.  

 

 A ke ď som tu, ak dovolíte, ja by som ve ľmi pekne 

chcela po ďakova ť pánovi riadite ľovi Krajského riadite ľstva 

a celému Policajnému zboru, ktorý naozaj tej menšej  sestre 

mestskej polície pomáha a vlastne spolo čne zvládame tie 

náro čné úlohy, ktoré v oblasti verejného poriadku pre 

hlavné mesto a pre samosprávu stoja. Pretože naozaj  ten 

rok 2011 bol ve ľmi, ve ľmi hektický, hlavne v závere roka, 

tak ako spomínala pani Farkašovská. 

 Takže to ľko. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ môžte reagova ť na 

diskusiu. 
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plk. JUDr. Csaba  F a r a g ó, riadite ľ KR Policajného 

zboru v Bratislave: 

 Ďakujem pekne. V prvom rade dovo ľte, aby som vám 

poďakoval za pozitívne hodnotenie činnosti Policajného 

zboru a za slová v ďaky ktoré tu odzneli. A môžem vám úplne 

poveda ť, dodáva to ďalšiu silu do ďalšej služobnej 

činnosti. Samozrejme, vaše slová budem tlmo či ť smerom k 

svojim podriadeným. 

 

 K tej jednej otázke, ktorá tu odznela od pána Hr čka 

chcel by som reagova ť tým, že plynulos ť cestnej premávky v 

hlavnom meste zabezpe čuje dopravná riadiaca ústred ňa 

Krajského dopravného inšpektorátu, ktorá má monitor ovanú 

dopravnú sie ť v meste Bratislave. A v prípade, že je to 

potrebné, napríklad z dôvodov vzniku dopravných neh ôd, 

operatívne reaguje na danú situáciu a zabezpe čuje odklon 

dopravy. Ale len v tých prípadoch, ke ď s prihliadnutím na 

situáciu na ostatných komunikáciách, dopravná situá cia to 

dovo ľuje z h ľadiska priepustnosti.  

 To by bolo z mojej strany všetko. 

 Ďalšie otázky neodzneli. 

  

 A v prípade, že by ste potrebovali nejaké informác ie, 

tak k ľudne sa na m ňa obrá ťte, dohodneme si termín 

stretnutia a ostatné otázky môžeme už osobne prejed nať. 

Ďakujem pekne. Prajem vám úspešné rokovanie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   
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 Ve ľmi pekne ďakujem, pán riadite ľ. 

 Ja pridám ešte nieko ľko slov, pretože som 

predkladate ľom oboch tých materiálov po tej formálnej 

stránke.  

 Chcem zvýrazni ť tú otázku práce okrskárov, ktorú tu 

spomínali aj viacerí starostovia, aj pani ná čelní čka. 

Myslím si, že práve v roku 2011 sme sa výraznejšie pohli 

týmto smerom, že pracujú na nových miestach okrskár i, že 

sa u číme s tým systém, ktorý hovoril aj pán poslanec 

Borgu ľa, pracova ť, a že to má aj pozitívny vplyv na 

poriadok v meste. Nie je to jednoduché, musia to by ť 

príslušníci, ktorí sú pripravení i skúsení, ktorí v edia 

reagova ť na situáciu. A dokážu si vytvori ť aj taký ľudský 

kontakt s obyvate ľmi mesta, pretože nemôže by ť všade 

polícia.   

 

 Ale ke ď je tu dôvera k policajným zložkám, či 

mestským alebo štátnym, tak sa nám omnoho ľahšie veci 

plnia ke ď nám aj ľudia vyjdú v ústrety a upozornia nás na 

veci, ktoré sa v meste dejú. A to je práve úloha ok rskára, 

ktorého majú obyvatelia príslušného okrsku pozna ť. 

 

 Čo sa týka taxislužby, to je vecou, prosím, nás, 

exekutívy mesta a mestského zastupite ľstva. Pracujeme na 

istých návrhoch. Pomohla nám k tomu novela cestného  

zákona; teraz od 1. marca platí. Tak ako povedala p ani 

náčelní čka, ešte nie sú všetky vykonávacie predpisy, ale 

my prídeme do zastupite ľstva s istým pokusom regulova ť 

taxislužbu na území mesta. Nebude to možno pre všet kých 

populárne ale chceme, aby tu bol poriadok. Malo by sa to 

týka ť aj cien, to ale v tej novele cestného zákona nemám e.  
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 Čiže to, čo budeme môc ť upravi ť, upravíme. A budeme 

na tej téme pracova ť ďalej. 

 

 A čo sa týka od ťahovania, to bude súvisie ť s našou 

diskusiou o dopravnej politike parkovania, pretože to je 

problém mesta. My sme zriadili teraz čerstvo komisiu 

zloženú z poslaneckých klubov, starostov dotknutých  

mestských častí a príslušných pracovníkov magistrátu. 

Komisia za čína pracova ť budúci týžde ň a jej výsledkom bude 

materiál, ktorý predložíme vám do zastupite ľstva o úprave 

dopravnej politiky parkovania.  

 

 Chcem ešte zvýrazni ť to, že pri mestskej polícii sme 

stanovili aj úlohy na rok 2012, ktoré by mala splni ť. A 

ktoré o rok, ke ď sa takto stretneme, bude odpo čtova ť 

mestská polícia vo vz ťahu k vám, poslancom, ale aj širšej 

bratislavskej verejnosti, ako sa jej podarilo splni ť tie 

úlohy, ktoré v roku 2011, resp. 2012 splnila.   

 

 Na záver dovo ľte aj mne nadviaza ť na tie po ďakovania, 

ktoré tu zazneli. Osem zástupcov mestských častí vyslovilo 

spokojnos ť s prácou mestskej polície, považujem to za 

veľmi dôležité. Rovnako sa to týka práce a spolupráce so 

štátnou políciou. 

 

 A ja chcem za mesto po ďakova ť aj pánovi riadite ľovi a 

všetkým zložkám štátnej polície za to, ako prebieha  

spolupráca medzi zložkami štátnej a mestskej políci e. Je 

to, myslím, na prospech bezpe čnosti a verejného poriadku v 

našom meste. 
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 Takže ve ľmi pekne ďakujem.  

 Dávam teraz slovo návrhovej komisii, aby sme aj 

formálne hlasovaním uzatvorili rokovanie o týchto d voch 

bodoch. 

 (Poznámka v pléne.) 

 

 Kamery, prepá č.  

 Ešte som chcel zareagova ť na kamery. Pán starosta 

Mrva bol jedným z tých, ktorí presadzovali to, aby sme v 

rozpo čte vy členili peniaze na kamery; to sa stalo. A máme 

pripravený materiál, ktorý spracovala pani ná čelní čka, 

ktorý nadväzuje na koncepciu rozvoja kamerového sys tému z 

roku 2009. A materiál sa dostane na najbližšiu mest skú 

radu, pán starosta. Čiže budeme o tom diskutova ť. Sú tam 

isté problémy, aby sme sa sústredili len na jednu m estskú 

časť. 

 

 H ľadáme iné prístupy, aby sme čo najviac problémov 

pokryli. Ja verím, že tú filozofiu podporíte, aj ke ď možno 

bude v tom materiáli potrebné urobi ť niektoré zmeny. Ale 

materiál ide teraz na rokovanie, pretože už ho máme  

pripravený na základe spolupráce mestskej polície a  

magistrátu. 

 To ľko teda zo strany predkladate ľov. 

 A teraz je tu návrhová komisia; nech sa pá či.  

 

 

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

MsZ  

 Ďakujem.  
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 Napriek tomu, že diskusia k týmto dvom bodom bola 

spolo čná, budeme hlasova ť o uzneseniach oddelene.  

 Čiže najprv k bodu 8 budeme hlasova ť o návrhu 

uznesenia tak, ako je predložené v materiáli, ktorý m sa 

berie táto správa na vedomie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o uznesení k bodu 8,  to je Správa o 

plnení úloh mestskej polície.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prosím, má niekto problém? 

 Ak máte problém s kartami, prosím, aby ste ich 

zasunuli. 

 Môžme zopakova ť hlasovanie.   

 Má niekto námietku proti výsledkom hlasovania? Nem á. 

 

 Čiže konštatujem, tridsa ťštyri prítomných. 

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

poslanec nehlasoval. 

 (Poznámky z pléna.) 

 

 Prosím, zopakujeme hlasovanie, bude tu férovejšie,  

lebo je vás tu viac ako tridsa ťštyri.  

 Poprosím ešte raz pusti ť hlasovanie. 

 Pani kolegy ňa, spustíme hlasovanie k uzneseniu o bode 

číslo 8. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Štyridsa ťdva hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa nezdržal.  

 Prijali sme uznesenie k bodu číslo 8. 

 Pán predseda návrhovej komisie. 

 

 

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

MsZ 

 Áno. To, čo som povedal o bode 8, platí aj o bode 9 . 

 

 

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 poslancov. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Aj k tomuto bodu sme jednomyse ľne prijali uznesenie. 

 

 Ešte raz ďakujem obidvom predstavite ľom mestskej a 

štátnej polície za predloženie materiálov, aj za do brú 

prácu v roku 2011. 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 

 Prosím, teraz bude nasledova ť bod číslo 6 v našom 

programe, ktorý sme presko čili, pretože sme si časovo 

ur čili inak postup prerokovania.  
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BOD 6:  

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2012  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Tento materiál rieši nieko ľko problémov, z ktorých 

najvážnejší je uvo ľnenie 1,5 milióna Eur pre potreby 

Dopravného podniku, o ktorých sme rozhodli, o tej p otrebe 

sme rozhodli na minulom zastupite ľstve, a dnes vám 

predkladáme zdroj, odkia ľ by sme tieto peniaze uvo ľni ť 

mali.  

 

 Pod ľa nás je to kapitola zimnej a letnej údržby, 

ktorá má pozitívne výsledky z h ľadiska toho, že sme 

ušetrili časť prostriedkov, ktoré boli ur čené na zimnú 

údržbu po čas uplynulej zimy a tieto je možné venova ť 

Dopravného podniku. Časť pe ňazí pôjde z letnej údržby, 

pri čom nepo čítame s tým, že by sa znížil rozsah služieb. 

Ale budeme musie ť ve ľmi operatívne reagova ť na situáciu, 

ktorú nám pripraví po časie a na frekvenciu kosenia a 

údržby verejných priestorov, ktoré v meste máme. Al e v 

zásade nechceme ís ť pod hranicu minulého roku. 

 

 A samozrejme, pripravujeme sa aj na zimu 2012 - 20 13, 

o ktorej priebehu sa zatia ľ môžeme domnieva ť aký bude. A 

počítame s tým, že tieto peniaze je možné z tej kapito ly 

zameranej na zimnú a letnú údržbu uvo ľni ť, pretože u 

Dopravného podniku máme jasný cie ľ.  
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 Chceme, aby podnik do konca roku hospodáril s 

vyrovnaným rozpo čtom, čo by bolo po dlhej dobe ve ľmi 

dôležitý výsledok z h ľadiska hospodárenia podniku zabez-

pečujúceho mestskú hromadnú dopravu. 

 

 V materiáli nájdete aj ďalšie menšie zmeny. Konkrétne 

112 tisíc Eur, ktoré chceme presunú ť na prípravu 

trolejbusovej trate Pražská - Vojenská nemocnica. T o 

znamená trate, ktorá sa mala realizova ť až z rozpo čtu v 

roku 2013.  

 Dostali sme avízo z riadiaceho orgánu, že sme scho pní 

začať to realizova ť už v tomto roku. Potrebujeme na to 

uvo ľni ť peniaze.  

 

 Do ťahujeme nejaké drobnosti vo vz ťahu k dokon čeniu 

Zimného štadióna Ondreja Nepelu pre našu organizáci u GIB a 

podobne peniaze, ktoré treba uhradi ť za vybudovanie 

záchytky v areáli Zoologickej záhrady, kde sme tie peniaze 

našli v inom prvku, aby sme mohli uhradi ť veci, ktoré mali 

byť uhradené už v minulých obdobiach. 

 

 Tento materiál teda obsahuje tie aktuálne zmeny 

rozpo čtu, ktoré je potrebné urobi ť vzh ľadom na rozhodnutie 

zastupite ľstva na minulom zastupite ľstve o Dopravnom 

podniku a aktuálne veci, ktoré upravujú rozpo čtové 

hospodárenie mesta z poh ľadu tých menších súm, ktoré 

navrhujeme presunú ť a uhradi ť záväzky ktoré už boli, alebo 

ktoré sa chystajú z poh ľadu európskych pe ňazí.  

 To ľko z mojej strany na úvod.  
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 Pokia ľ budete ma ť detailnejšie otázky, pán riadite ľ 

magistrátu, aj pán vedúci finan čného oddelenia budú 

reagova ť.  

 Vidím, že diskusia je otvorená, čiže ju otváram aj 

formálne.  

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec a starosta 

Pekár. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, pár 

poznámok k tomuto materiálu. Tak ako som ho nepodpo ril na 

mestskej rade aj teraz takto verejne poviem aj dôvo d 

pre čo. 

 Tento materiál má aj pozitíva, a to z môjho poh ľadu a 

váh pozitíva negatív prevládajú negatívne tendencie , a to 

je zvýšenie čistoty v meste. Táto položka príde o 1,5 

milióna Eur. 

 

 Z vlastnej skúsenosti a skúsenosti obyvate ľov 

mestskej časti Bratislava - Ružinov viem, že už v 

minulosti bol problém s čistením a kosením práve parciel, 

ktoré sú v majetku a v správe hlavného mesta. A ľudia sa 

pýtali a porovnávali, pre čo mestská časť je upravenejšia a 

parcely hlavného mesta nie. Ťažko sa to vysvet ľovalo. 

 

 A teraz, ke ď zoberieme z tejto položky 1,5 milióna 

Eur, bojím sa, že bude to obdobný, ak nie horší sta v ako v 

minulom roku. Poviem jeden príklad: 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

137  

 

 Tento týžde ň naši zamestnanci tiež vyzývali hlavné 

mesto, aby upratovalo tam, kde je majite ľom pozemku. 

Odpoveď sme dostali takú: Berú nám 1,5 milióna poslanci, 

nebudeme upratova ť, pretože nemáme peniaze. 

 

 Ty si teraz v úvode svojej re či povedal, že nestane 

sa to, ale prakticky už sa to stalo. Tak preto nepo dporím 

tento materiál aj ke ď teda lichotí mi, že mesto bude 

obstaráva ť, respektíve dobudováva ť trolejbusové trate, z 

ktorých jedna tra ť je v Ružinove. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší prihlásený pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja si chcem overi ť, že 

či teda ten bod 1.5. v uznesení znamená úspory zo zi mnej 

údržby alebo ide to na úkor udržiavania čistoty v meste 

pro futuro? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Odpovieme na tú otázku. 

 Ďalší prihlásený je pán poslanec Borgu ľa. 
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Ing. Martin  B o r g u ľ a, poslanec MsZ: 

 Ja len zopakujem to, čo som tu už povedal viackrát. 

 Chcem v podstate poveda ť pár slov za Dopravný podnik. 

Je neudržate ľné, aby Dopravný podnik trvalo fungoval tak, 

že vytvára stratu. Je to ve ľmi zlý signál aj vo či 

financujúcim bankám, ktoré stále ťažšie a ťažšie poskytujú 

peniaze Dopravnému podniku. 

 

 V prípade, že do Dopravného podniku nepôjdu tieto 

peniaze, tak zas nastane situácia, že si objednávam e viac 

ako reálne zaplatíme, a prejaví sa to v strate na k onci 

obdobia.  

 

 Chcem ale ešte poveda ť, že som rád, že sa v tejto 

zmene rozpo čtu myslí aj na záchytku. Že sa 29 400 Eur 

vy čle ňuje pre GIB na dokon čenie tej ubytovne. Pre m ňa je 

veľmi vtipnou skuto čnos ťou, že tá záchytka bude v areáli 

Zoologickej záhrady; dúfam že čo najbližšie k pavilónu 

opíc. 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 a starosta 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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 Vážený pán primátor, ja by som sa rovnako rád prid al 

k pánovi starostovi Ružinova, rovnako mám podobné o bavy, 

nako ľko také isté skúsenosti ako tu prezentoval pán 

starosta Ružinova máme aj my v našej mestskej časti. 

 

 Ob čanom našej mestskej časti je jedno, či je parcela 

magistrátna, či je mesko časná, či patrí Železniciam, či je 

súkromná, vždycky je na vine tá miestna samospráva.  A nás 

už skuto čne unavuje rieši ť veci za magistrát.  

 

 V minulom roku sme si to možno mohli dovoli ť.  

 V sú časnosti, kedy nás teda dobiehajú veci z 

minulosti, ktorým sa nikto nevenoval. A mestská časť nie 

je v takej dobrej finan čnej kondícii si to už dovoli ť môc ť 

nebudeme, preto rovnako mám obavy z toho, že sa to ur čite 

odrazí na čistote a poriadku v našej mestskej časti, kde 

teda gro tých pozemkov je v správe a vo vlastníctve  

magistrátu. 

 Preto rovnako tiež nebudem môc ť tento návrh podpori ť.    

 

 

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 riadite ľ 

Strom ček; nech sa pá či. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Ja som sa chcel prihlási ť do rozpravy, ale 

druhý príspevok vlastne o tom istom.  
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 Tak ako minulý rok sme robili rozpo čet, ako sme 

hovorili, tak samozrejme v rámci krízovej situácie,  v 

ktorej sa mesto nachádza, tak sme krátili všetky vý davky, 

ktoré sa týkajú mesta. Dneska sme o nieko ľko desiatok 

percent na nižších výdavkoch ako sme boli v minulos ti. Je 

to preto, lebo sme sa rozhodli, respektíve mestské 

zastupite ľstvo takisto rozhodlo a urobilo to aj svojim 

uznesením, že chce spláca ť dlhovú službu, ktorú mesto má 

nastavené. 

 

 A jednoducho, ke ď chceme dáva ť do poriadku dlhy 

mesta, tak to je aj na úkor niekedy reštriktívnych 

opatrení. Ale chcel by som poveda ť, že rozsah služieb, to 

znamená ke ď sa teraz bavíme o letnej údržbe, tak 

cykli čnos ť kosenia bude presne taká istá ako minulý rok. 

Čiže neprichádza tam k žiadnemu zníženiu rozsahu čo sa 

týka kosenia, ktoré tu dvakrát ako odznelo. Takisto  o 

zástavky mestskej hromadnej dopravy sa stará Doprav ný 

podnik v prevažnej miere, prípadne firma, ktorá má svoje 

reklamné plochy. Čiže len, a úspora (gong) z tejto zimnej 

údržby je cca 1,3 milióna Eur. Berte to, prosím, že  nám 

ešte stále dochádzajú faktúry a nemáme ešte uzavret ú celú 

zimnú údržbu.  

 Je to len informácia zatia ľ pre diskusiu.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalší prihlásený je pán poslanec Uhler. 
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Mgr. Jozef  U h l e r, poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Tak ako sme povedali pred mesiacom, 

hlasovaním my naozaj myslíme vážne, že chceme do 

Dopravného podniku da ť ďalších 1,5 milióna na 

dofinancovanie, aby sme si splnili to čo hovoríme, že 

mesto si musí plni ť svoje záväzky, že nechceme ruši ť linky 

verejnej dopravy. A takisto chceme dosta ť ten podnik na 

nulu. 

 

 Na druhej strane tu máme čistotu v meste. 

 Ak by naozaj to číslo vyšlo, tak ako pred chví ľou 

povedal pán riadite ľ, že 1,3 milióna sme ušetrili na 

zimnom čistení, tak to by bola vynikajúca správa a sta čilo 

by nájs ť 200 tisíc. Ale nevieme, ako to číslo reálne 

vyjde. Ja dúfam, že sa ho po uzavretí marca alebo t eda v 

období, ke ď už dôjdu tie faktúry, dozvieme naozaj.  

 

 Ja som sa aj bavil s pánom riadite ľom o tom, či by 

nebolo vhodné možno posunú ť toto o mesiac, toto 

rozhodnutie? 

 On hovorí, že teraz je tá správna chví ľa a že mi ru čí 

za to, že sa to negatívne nedotkne čistoty v meste.  

 

 Treba si uvedomi ť, že tu máme 127 tisíc alergikov. To 

sme mali v januárovej správe o zdravotnom stave 

obyvate ľstva, a to nie je sranda. Čiže menej kosi ť znamená 

namáhať každého štvrtého obyvate ľa.  

 

 Takže ja si myslím, že ak je to tak, že sa ušetril a 

taká čiastka, tak nemám s tým problém.  
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 Každopádne budem požadova ť v lete, na za čiatku leta 

do dopravnej komisie informáciu o priebehu letného 

čistenia a aktualizovaný opera čný plán ďalšieho letného 

čistenia. 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 Maz 

 Ďakujem, pán primátor. Ja sa pridávam vlastne k 

svojim kolegom, presne, aj ke ď teda pán riadite ľ 

vysvetlil, o čo sa jedná, že teda mala by by ť úspora. 

Skuto čne len si želáme, aby tá úspora bola, pretože na 

úkor čistenia v minulosti viete aké problémy sme teda 

zažívali, ke ď mesto vyzeralo ako vyzeralo. A presne to je 

ten problém, že jedna parcela je parcela mestskej časti, 

druhá parcela je parcela mesta. A nielen teda obyva telia 

mesta, návštevníci, potom na nás pozerajú, teda ve ľmi zlý 

tie ň to vrhá na celé mesto.  

 

 Čiže neviem, či práve tá údržba, kosba, čistota je tá 

dobrá položka teda, z ktorej sa ide bra ť. 

 

 Sama nemám rada, ke ď kritizujú poslanci niektoré veci 

a konštruktívne nepovedia, z čoho zobra ť a kde prida ť. To 
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mi je jasné. A viem, že trolejová doprava sa musí r ieši ť, 

aj to mi je jasné. Len skuto čne budem len drža ť palce, aby 

ten výpadok, alebo teda tá úspora, tých 1,2 milióna  naozaj 

bola, aby teda neutrpela práve čistota v meste. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou reaguje pani starostka Rosová.  

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto: 

 Ďakujem pekne. Pani starostka povedala to, čo mám aj 

ja na srdci. To rozdelenie zodpovednosti za čistenie v 

Starom Meste vrhá zlý tie ň predovšetkým na nás, lebo 

občania pochopite ľne nerozlišujú, ktoré pozemky sú 

mestskej časti, ktoré pozemky má v správe a má upratova ť a 

udržiava ť mesto.  

 

 A tých prípadov, ke ď tie mestské pozemky nie sú 

kvalitne udržiavané a čistené pribúda zo d ňa na de ň. 

Neviem si predstavi ť, keby mal tento dopad rozpo čtového 

opatrenia zníži ť kvalitu čistenia, ako by to dopadlo. 

 

 Musím poveda ť, že by sme museli práve pod tlakom 

týchto s ťažností ob čanov pristúpi ť k tomu, že na vlastné 

náklady od minulého týžd ňa už denne čistíme aj niektoré 

komunikácie mesta, tie, kde boli tie problémy 

najvypuklejšie.  
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 Takže ale nepovažujem to za dobré riešenie. Myslím  

si, že riešenie treba h ľadať. Ja chápem, že treba 

prostriedky na hromadnú dopravu, ale naozaj apeluje m na 

to, aby kvalita (gong) čistenia neklesla. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Augustini č.   

 

 

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

 Zareagujem len krátko. To, že Dopravný podnik 

potrebuje peniaze, ja som tu obhajovala na minulom 

zastupite ľstve a za tým si celý klub aj stojíme. Ale ten 

spôsob tých informácií ktoré máme, zakaždým trošku inak 

podaných oh ľadom úspory, ja by som chcela pána primátora 

poprosi ť o krátku prestávku po rozprave. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Na poradu klubov? 

 

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

 Áno, na poradu klubov. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Dobre. Ak sa pridá k tomu ešte jeden klub, tak tá 

prestávka bude. 

 Čiže zatia ľ registrujem, že jeden klub žiada o 

prestávku. 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán starosta, viem 

pochopi ť tých starostov, ktorí chcú ma ť čisté tie svoje 

mestské časti, lebo to vnímajú tak, že ke ď majú čisto, sú 

dobrí starostovia. Ke ď nefunguje MHD, je zodpovedné mesto, 

čiže sa ich to tak priamo netýka. Ale ke ď komuko ľvek v 

Bratislave položíte otázku, čo ho najviac trápi? Trápi ho 

doprava. Doprava je situácia taká, ktorá sa týka úp lne 

každého, hoci si myslí, že chodí na aute, aj tak ho  tá 

elektri čka proste prenasleduje.  

 

 Len my sme mali v rodine jedného známeho, ktorý 

prišiel po 40 rokoch na návštevu Slovenska a poveda l, že 

všetko sa tu zmenilo. Že všetko, že ni č nepoznal, len tie 

elektri čky sú tie isté. 

 

 My sme dokonca v predvolebnej kampani využívali ak ože 

historickú elektri čku na propagovanie našej strany. A 

ľudia do tej elektri čky nastupovali že nevideli žiaden 

rozdiel medzi historickou, ktorá je z roku 1957 a t ou 

súčasnou, ktorá je od roku 1960, nevideli rozdiel.  

 

 Proste, ja si myslím, aj čo sa týka dopravnej komisie 

tu na meste, že by mala dáva ť nejaké riešenie, nejaké 
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návrhy. Po číta ť to, že chceme ma ť čisto a chceme ma ť 

kvalitnú dopravu, táto rovnica asi nefunguje. Nefun guje, 

keď nemáme peniaze. Proste nie čo z toho si treba vybra ť. 

Nemôžme; všetci chceme všetko.  

 

 Ale proste potom môžme tým ľuďom odkomunikova ť, že 

milí priatelia, milí ob čania, tento rok toto a toto 

nebude, lebo budú nové elektri čky. Však to sná ď nemáme 

tých ob čanov, ktorí nevedia napo číta ť do pä ť. Bratislava 

sa pýši najvyššou vzdelanos ťou, tak sná ď to dokážeme ľuďom 

vysvetli ť a vieme obháji ť tých svojich. Ja to v tej 

Dúbravke viem obháji ť. A ke ď to obhájite vy v ostatných 

mestských častiach, tak sme vyhrali. 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 Pilinský.   

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ja by som chcel pána kolegu Hanulíka doplni ť, že hne ď 

druhou vecou, ktorá ľudí najviac trápi, je čistota a 

poriadok. Takže znovu sa mi potvrdzuje to, že ke ď sa nevie 

kam, tak sa zoberie z kapitoly životné prostredie. Toto sa 

deje vo ve ľkej politike, toto sa deje aj v komunálnej 

politike. Ja si myslím, že toto nie je dobré smerov anie. 

Určite by sme mali h ľadať zdroje niekde inde, a teda možno 

sa zamyslie ť aj nad návrhom kolegu, ktorý tu navrhol 
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skúsi ť posunú ť ten termín na h ľadanie toho riešenia. 

Ďakujem. 

 

 

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. Len k tomu čo povedal pán Hanulík: 

 Ak by sa jednalo o nové elektri čky, tak ja by som 

veľmi a hne ď by som bol za. Len tu sa nejedná o nové 

elektri čky. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 To isté som chcel poveda ť, že nejedná sa o nové 

elektri čky. Je to horšie. Jedná sa vôbec o to, aby boli 

zachované linky. V prípade, že tie peniaze nebudú, tak v 

novembri sa musíme tu posadi ť a poveda ť: Vážení 

Bratislav čania, od 5. decembra proste MHD nebude jazdi ť, 

lebo mesto na to nedalo peniaze. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Len ve ľmi vecne. Ja by som to opravil. Proste tu 

nikto nemá výhrady proti tomu, že sa podporí Doprav ný 

podnik. My hovoríme, že čistota v meste nie je tá ideálna 

kapitola, z ktorej sa má odreza ť. To je všetko.  

 

 

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 sa chcela opýta ť skorej na 

margo toho, že zo životného prostredia sa vždy beri e; 

zjavne sa z iných kapitol už zobra ť ani nedá. To je jedna 

vec. 

 

 A druhá, že by som teda rada po čula návrh aj od 

poslancov ktorí vedia, z akej kapitoly by to bolo v hodné. 

Lebo jedno je pravda, že sú zazmluvnené vz ťahy, sú 

zazmluvnené autobusy, nákup autobusov a trolejbusov , a nie 

sú na to vôbec peniaze. Takže, čo povieme ob čanom? 

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 Hanulík reaguje na faktické poznámky na 

jeho adresu. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som chcel poveda ť, že 

podpori ť MHD znamená podpori ť ekológiu. Naozaj, možno 

prežijem to, že bude jedna PET f ľaša leža ť v tráve a 

nebude o mesiac neskôr pokosená. Ale ke ď budem ma ť to ľko 

tých CO výparov z automobilov že umriem, tak potom už 

naozaj to riešenie nebude. Ďakujem.   

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Tvrdá, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, v úvodnom slove ste 

hovorili, že niektoré peniaze idú pre Zimný štadión . Nie 

je to pravda.  

 Bod 1.1. až 1.7. nepojednáva o Zimnom štadióne. Sú  to 

dopravné stavby a záchytka pre GIB.  

 To je ako poznámka číslo 1.  

 

 Poznámka číslo 2, kolegovi Borgu ľovi. V decembri 2010 

bola skolaudovaná záchytka. Nemusíme ju už dostavov ať, ho 

hotová, len čaká na svoje prevádzkovanie. A tých 29 400 

Eur je na to, aby sa tých rok a pol staré faktúry 

uhradili. Ďakujem. 
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 A ešte posledná poznámka, nemôžem si odpusti ť, na 

pána Hanulíka. Už stále nám tu rozprávate o elektri čkách 

ako nám nechodí, len tí chudáci Petržal čania by aj radi, 

len nemôžu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O tom ešte dnes budeme rokova ť, že či budú môc ť alebo 

nebudú.  

 Ďakujem za tú opravu, pani poslanky ňa. Ospravedl ňujem 

sa za ten nesprávny úvod vo vz ťahu ku GIBu. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Fialovi. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Tá diskusia ide tu 

najmä o Dopravnom podniku, aj ke ď je nesporne najvyššia 

suma venovaná práve tejto položke, ale je možné že by 

práve kvôli tejto položke neprešlo celé uznesenie.  

 

 A preto dám návrh, ktorý vypúš ťa body 1.4. a 1.5., 

ktoré na jednej strane berieme životnému prostrediu , ak to 

tak poviem, a dávame Dopravnému podniku. A je to, s kúsim 

zdôvodni ť, v inom materiáli.  

 

 V príprave na dnešné zastupite ľstvo som sa do čítal, 

že oddelenie cestného hospodárstva má neuhradené fa ktúry 

splatné do 20. 3. 2012. Bežné výdavky 1 129 772 Eur , 

kapitálové výdavky 1 437 039 Eur. Domnievam sa, že toto 

súvisí s tou položkou. 
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 A ešte jedna výhrada, že teda pre čo to nepodporím, aj 

keď si uvedomujem, že tento Dopravný podnik to potrebu je. 

Myslím si, že by to malo by ť prejednávané aj v komisii 

územného plánu, strategického plánovania, životného  

prostredia; zdôraz ňujem, životného prostredia. Dos ť ťažko 

by som sa mohol pozrie ť niektorým členom, menovite pani 

Šimonči čovej do o či, keby som iba tak znížil sumu o viac 

ako milión korún pre kapitolu, na ktorej nielen mne  ale aj 

ur čite mnohým Bratislav čanom naozaj záleží. 

 

 Takže podám, ak nezaznejú iné informácie, dám návr h 

na vypustenie bodu 1.4. a 1.5. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán riadite ľ magistrátu Strom ček. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja za čnem od pána Fialu, že 

verte teda, vzh ľadom už aj k môjmu priezvisku, ja mám tiež 

blízko k ekológii a k zdravému životnému štýlu a ze leni. 

Ale verte, že ja mám taký pocit z tej diskusie, že sa 

musíme vráti ť niekde úplne na za čiatok.  

 

 Totiž už minulý rok bola ve ľká diskusia o OCH a o 

tom, kam vlastne budú prúdi ť a aké finan čné zdroje. Totiž 

už minulý rok sme mali diskusiu, ako zastavi ť neustále 
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zadlžovanie mesta, mesto ako jediné cez 60 %. A dne s je 

prijatý ústavný zákon, kedy my musíme stiahnu ť tento dlh, 

lebo ke ď to tak neurobíme, budeme plati ť penále.  

 

 Už minulý rok bola diskusia o tom, akým spôsobom 

zasanujeme Dopravný podnik, lebo ten dlhodobo vytvá ra 

straty, dlhodobo tam má nevysporiadané svoje zmluvn é 

záväzky. A ďalej, a ďalej mu budú prichádza ť ďalšie 

faktúry, na základe už uzavretých platných zmlúv.  

 

 Čiže, ke ď si povieme, ako z toho von, tak zárove ň že 

sme si povedali, že budeme znižova ť dlhové za ťaženie 

mesta, musíme robi ť len a len výrazné škrty. Jedna z tých 

položiek bola aj oddelenie cestného hospodárstva, k de my 

sme povedali, že nie je to, samozrejme, ideálny sta v, už 

minulý rok, ale jednoducho nie je inej možnosti. 

 

 Bu ď si povieme opakovane, že ozdravujeme mesto, alebo 

naďalej ho budeme zadlžova ť. 

 

 Na to, aby OCH fungovalo úplne dokonalé, lebo vy  

hovoríte dneska len o zeleni, tak prevažná časť finan čných 

zdrojov by nemala ís ť na to, aby bola letná a zimná 

údržba, ale na to, aby sa starali o cesty. Na to, a by si 

dali cesty do poriadku, vás budem teraz informova ť, mali 

sme to, len taký informa čný materiál, ktorý vám môžeme 

poskytnú ť ďalej.  

 Potrebujeme 30 miliónov Eur len aby sme dostali ti e 

cesty, ktoré sú dneska už absolútne v dezolátnom st ave a 

neoplatí sa ich už opravova ť, ale musia prejs ť novou 

rekonštrukciou. 
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 To nie je o tom, či dáme o 1,5 milióna viac na OCH, 

aby sa lepšie kosilo. Kosi ť sa bude presne tak ako v 

minulom roku. Nie tak, ako by ste si to vy všetci 

predstavovali. Ale tak, že na ďalej to budeme kosi ť, budeme 

sa stara ť o túto zele ň a zárove ň dokážeme znižova ť svoje 

záväzky. 

 

 Preto by som chcel poprosi ť, a chápem a rozumiem, že 

je to pre vás citlivá téma: 

 Ostane zachovaná cykli čnos ť kosenia tak, ako to bolo 

po minulý rok.  

 Ostane zachované staranie sa o zástavky mestskej 

hromadnej dopravy.  

 A samozrejme, bude znížená údržba ciest, čo sa týka 

že z troch, trikrát do týžd ňa sa prejde na dvakrát 

čistenie ciest. To je zmena, ktorá sa týka 1,5 milió na, 

iná č ostane všetko zachované tak ako má. 

 

 Skúsim ešte zareagova ť na tie poznámky, ktoré odzneli 

v rámci diskusie.  

 Čiže pani poslanky ňa Augustini č povedala, že máme 

vždy rozdielne info. No, áno, lebo my sa snažíme vá m dáva ť 

čo najskoršie tie informácie. A vždy to komunikujeme  s 

tým, že sú to predbežné informácie. 

 

 A pokia ľ nám neskon čí fakturácia, neskon čí nám 

obdobie, nemôžme ani poveda ť presné sumy.  

 

 K pánovi poslancovi Fialovi, teda čo sa týka 

nesplatených poh ľadávok, jednak máme dohodu, kde je 
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dohoda, kde sme komunikovali a dohodli 6-mesa čnú 

splatnos ť. A na druhej strane poh ľadávky, ktoré OCH má a 

si ich priebežne takisto plní. Či by to malo by ť v komisii 

životného prostredia, letný a zimný plán údržby je 

komunikovaný v rámci mesta, aj v rámci komisie. Tak že 

ur čite majú možnos ť sa s ním oboznámi ť. 

 

 Nesúhlasíme s tým, aby sme posunuli tento materiál  o 

mesiac. My sme sa rozprávali s pánom poslancom Uhle rom, 

ten dôvod je jednozna čný. 

 

 My už ešte minulý rok sme povedali na mestskom 

zastupite ľstve a mestské zastupite ľstvo schválilo a 

odsúhlasilo zvýšenie tej dotácie o 1,5 milióna pre 

Dopravný podnik. Oni s tým kalkulujú, majú už dnesk a vážny 

problém s bankami. A jednoducho tie peniaze potrebu jú 

včera, nie zajtra.  

 

 K pánovi poslancovi Pilinskému, respektíve skôr 

starostovi, ke ď ste povedali, že vás unavuje rieši ť veci 

za magistrát. No, my tento postoj taký samozrejme n emáme a 

snažíme sa komunikova ť s mestskými časťami a robi ť veci 

poriadne tak, aby sme boli na tú svoju prácu hrdí. 

 

 A keby že prijmeme taký nejaký poh ľad na vec, tak ja 

by som mohol poveda ť, že ma unavuje plati ť záväzky, ktoré 

nám stále vyskakujú a vyskakujú, a dáva ť do poriadku veci 

proste ktoré sú tu. Pod ľa mňa to nie je správny postoj. 

 

 A k pánovi poslancovi Budajovi, či je to ideálna 

položka, odkia ľ bra ť?  
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 Nikdy nie je ideálne, kde musíte, ako sa hovorí 

"seka ť náklady", ale potom skúste poveda ť, odkia ľ zobra ť 

tie peniaze na to, aby sme Dopravný podnik dali do 

poriadku. Dneska keby že sa na to pozrieme ako na 

štandardnú spolo čnos ť, je ve ľmi blízko od toho, aby sa ako 

spolo čnos ť zrušila a dala sa do likvidácie. 

 

 Je jedna jediná možnos ť (gong) ke ď nie ís ť zvyšovaním 

dotácie pre Dopravný podnik, tak potom siahnu ť na 

kilometre a o 500 tisíc kilometrov vozi ť menej. A máme 

potom aj z tohto poh ľadu vyriešený problém. 

 

 Ja by som preto poprosil o ústretovos ť k tomuto bodu.  

 

 Opakujem, budeme sa stara ť o zele ň tak, ako sme sa 

starali po minulé roky. Verme že mestu sa bude lepš ie 

dari ť, ke ď mu budú rás ť tržby z podielových daní. Ke ď 

budeme ako poslanci, po dohode s mestom, alebo vy a ko 

poslanci po dohode s mestom predáva ť majetok. Totiž tiež 

kým my sme predali minulý rok o 50 % menej nehnute ľností 

ako sa plánovalo, my sme nikdy neplakali, ale sme s a k 

tomu postavili, a bolo to nemalo miliónov Eur.  

 

 A verím v to, že budúci rok bude už veselší pre ná s 

všetkých. To ľko, prosím, v rámci rozpravy. 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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 Dve faktické poznámky. 

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán riadite ľ, ja plne chápem v akej ste 

situácii. Na margo tej mojej poznámky, že nás už ne baví v 

Rači rieši ť, ja som to vysvetlil. Minulý rok sme si to 

dovoli ť mohli, preto sme mohli opravi ť, ke ď sme tak 

komunikovali s oddelením cestného hospodárstva, prí ďte 

opravi ť výtlky na svojich cestách, máme popri zdravotnom 

stredisku; ale proste po mesa čnej diskusii, sme to radšej 

opravili za vlastné financie. Prí ďte pokosi ť svoje pozemky 

pri cestách, ktoré patria vám. Je to pä ťro čne, teda 

dlhoro čne nekosená plocha, sú tam nánosy proste starého 

lístia, urobili sme to minulý rok. Ale tento rok, t o už 

bohužia ľ, kvôli tým veciam, ktoré musíme rieši ť z 

minulosti si už nebudeme môc ť dovoli ť.  

 

 Preto si myslím, že je zlé, ak bude kosené iba tak  

ako bolo kosené minulý rok, lebo v našej mestskej časti na 

tých lokalitách, ktoré patria vám, k tej údržbe z v ašej 

strany, bohužia ľ, k takej intenzite ako by malo, 

nedochádzalo. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

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

 Ďakujem. Pán riadite ľ Strom ček, teraz ste aj 

parlamentným poslancom za najsilnejšiu stranu a mál okto 

pozná finan čnú situáciu Bratislavy lepšie ako vy. Tak by 

som vás chcel poprosi ť, aby ste v tom parlamente mysleli 

na Bratislavu a pokúsili sa nejaké prostriedky z to ho 

štátneho rozpo čtu dosta ť do tohto mesta, aby sme dostávali 

nejaké to Eur aj na tých štvr ť milióna ľudí, ktorí tu 

nemajú trvalý pobyt. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pani námestní čka Kimerlingová ako ďalšia prihlásená 

do diskusie. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Obávam sa, že poviem nie čo alebo budem zasa opakova ť 

to čo už bolo povedané. Ale zdá sa mi, že presúvame 

problémy z jednej oblasti do druhej a potom máme pr oblémy 

v každej oblasti. Konkrétne tie faktúry po lehote 

splatnosti, mne to bolo vysvetlené na operatívke ta k, že 

sme dohodli s dodávate ľmi týchto služieb splatnos ť, 

pred ĺžili sme o pol roka. Ale o pol roka nás tento probl ém 

dobehne, my to budeme musie ť zaplati ť. A ak to presunieme 

do budúceho roka, tak zasa len ten problém nás raz 

dobehne, pretože to sú práce ktoré vykonané boli, u znané 

boli a musíme ich raz zaplati ť.  
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 No, takže možno že by bolo treba naozaj ten Doprav ný 

podnik ako organizáciu, ktorá trvale má problémy, a  my 

naozaj celé roky sme neplatili to ľko výkonov, ko ľko sme si 

objednali, aby sme ho riešili koncep čne. Pretože teraz ten 

problém, že neplatíme Dopravnému podniku za výkony,  ktoré 

pre nás urobil, prenášame zasa na dodávate ľov iných 

služieb. To nie je riešenie, ktoré by v meste dlhod obo sme 

uniesli.  

 

 A po druhé to, čo navrhoval pán Fiala, aby sme vy ňali 

body 1.4. a 1.5., neviem, či to bude dostato čné.  

 Ja navrhujem, aby sme hlasovali o každom bode zvlá šť. 

Respektíve tak, že duálne tie, ktoré spolu súvisia.   

 A to by mohlo by ť, pod ľa mňa, lepšie. Uvidíme.  

 Navrhujem hlasova ť o každom bode zvláš ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ Strom ček má faktickú poznámku. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Mne to nedá zareagova ť; len ve ľmi jednoducho.  

 Toto je jednoduchý príklad toho ako mesto funguje.  

Pani Kimerlingová za čala tým, že riešime jeden problém na 

úkor druhého a zárove ň vo svojej re či povie, že po ďme bod 

po bode. Čiže budeme si vybera ť, že tento problém budeme 

rieši ť, tento nebudeme rieši ť, tento budeme rieši ť, tento 

nebudeme rieši ť.  
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 Pod ľa mňa musí zastavi ť sa ten stav, aby sme 

individuálnym alebo vlastným prístupom pristupovali  k 

riešeniu problémov. Bu ď si povieme, že ideme to mesto 

ozdravova ť a budeme ma ť tú odvahu robi ť aj nepopulárne 

opatrenia ešte nejaký rok, dva, aby sme mesto dali do 

poriadku. Alebo budeme rieši ť len malé a síce prípady, 

ktoré sú pre niekoho bolestivé a nebudeme sa sústre di ť na 

podstatu veci, a to je ozdravenie mesta po finan čnej 

stránke. V ďaka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 A dovo ľte mi poveda ť závere čné slovo, ktoré v tomto 

prípade je ve ľmi vážne. 

 

 Naozaj sa snažíme dosta ť to mesto do poriadku. A 

spomeňte si na našu diskusiu spred mesiaca, kde sme 

dostali žiados ť na 3,5 milióna pre Dopravný podnik aby 

normálne fungoval; normálne fungoval. Dali sme mu 1 ,5 a 

povedali sme, ostatné musí nový manažment.  

 

 Skon čilo ba čovanie v Dopravnom podniku, aké tu bolo 

za minulé obdobie. Skon čilo ba čovanie a chceme ten podnik 

dosta ť do stavu, že to čo si objednáme, to si zaplatíme. 

Inak ten podnik naozaj príde do krachu. Už mu nikto  nechce 

poži čať. To nemáme v oblasti zimnej ani letnej údržby. Tam  
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ešte vieme tie veci plati ť aj ke ď s polro čným oneskorením, 

ale nejako to držíme nad vodou. A snažíme sa to mes to 

dosta ť do poriadku.  

 

 To, že sme za minulý rok predali nie za 14 milióno v 

ale za 6,2, to je výsledok našej spolo čnej práce. Preto 

sme museli škrta ť ďalšie bežné výdavky, lebo sme vo či tomu 

mestu zodpovední. Neurobili sme to; že, však to nej ako 

zaplatíme. To "nejako" nezaplatíme. Sme najzadlžene jšie 

mesto na Slovensku a snažíme sa postupne tie segmen ty 

jednotlivé dáva ť dokopy.  

 

 Ak tu zaznela informácia, že zo zimnej a letnej 

údržby sme schopní ušetri ť, jednak úsporami na menej 

ostrej zime a ďalšími organiza čnými opatreniami 1,3 

milióna Eur, tak si myslím, že je to celkom dobrý p odklad 

k tomu, aby sme mohli poveda ť, že 1,5 milióna presúvame na 

Dopravný podnik so záväzkom, že ten podnik na konci  roka 

očakávame, že nebude robi ť ďalšiu žiadnu ďalšiu 

hospodársku stratu.  

 

 To je, pod ľa mňa, ve ľmi silný manažérsky cie ľ, ktorý 

dávame podniku. Ale ak tých 1,5 milióna nepresuniem e alebo 

ich presunieme o pol roka, tak ten podnik nevie na čom je.      

 

 Čiže to rozhodnutie naozaj treba urobi ť teraz. Viem, 

že je to ľúbive poveda ť, však odnekia ľ inakia ľ. Už máme 

len možnos ť, že si povieme, že nebudeme znižova ť zadlženie 

mesta. Akože proste siahneme na splátku, ktorou zni žujeme 

dlhodobé zadlženie.  

 Ja si nemyslím, že toto je cesta.  
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 Toto máme ako poslednú rezervu na vtedy, ke ď nám 

prídu ešte neo čakávané okolností. Už tu niekto spomínal 

trolejbusy, autobusy, ktoré sú zazmluvnené v podnik u. 

Tieto peniaze na ne nejdú. To ide na prevádzku. Na to, aby 

sme denne mohli ľudí dopravi ť do práce. A viac ako 60 % 

našich obyvate ľov ide denne do práce mestskou hromadnou 

dopravou. Napriek zvýšeniu, napriek tomu čo sa v tej 

hromadnej doprave deje, ľudia ju potrebujú. Potrebujú, aby 

sa dostali do práce aj z h ľadiska efektívnosti, aj z 

hľadiska ekológie, jednoducho takto je v tom meste 

nastavené.  

 

 A snažíme sa ten ve ľký segment uprata ť, lebo sa 

môžeme stretnú ť s tým, že nám podnik príde s informáciou, 

že už nikto nepoži čia a jednoducho musí obmedzi ť výkony. 

Čo vtedy budeme robi ť, neviem. Preto sa tomu snažíme 

predís ť týmto riešením. 

 

 S tým, že mne sa zdá to, čo navrhol pán poslanec 

Uhler, že chce na dopravnú komisiu informáciu o obs luhe 

respektíve o tej letnej údržbe, o harmonograme, o 

termínoch, o kontrole, a podobne, toto sa mi zdá sk uto čne 

cesta.  

 Držme spolo čne kontrolu nad tým, akým spôsobom 

dokážeme zabezpe či ť tú letnú údržbu, či sme nastavili veci 

tak, aby všetko fungovalo aspo ň na úrovni minulého roku. 

To je to, čo tu zaznelo z úst pána riadite ľa a jeho spolu-

pracovníkov. 

 

 Ja si myslím, že toto je cesta.  
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 Schváli ť dnes materiál tak ako je predložený a žiada ť 

informáciu pravidelnú, ve ľmi náro čnú od pracovníkov 

magistrátu o tom, ako plníme úlohy letnej údržby. Z imu 

máme za sebou, nie čo sme na nej ušetrili, a pevne veríme, 

že sa nám podarí nie čo ušetri ť na zime 2012. Ale to je 

pred nami, to nevieme odhadnú ť, pretože nevieme, nikto z 

nás tak dlhodobo predpoveda ť po časie. Čiže musíme pracova ť 

postupne a istým spôsobom sa navzájom kontrolova ť.  

 

 Čiže mne sa zdá, že ten návrh posunú ť tie veci 

dopredu a urobi ť kontrolu zo strany poslancov, či to bude 

komisia dopravy alebo to bude komisia životného 

prostredia, ako poviete. Môžu to by ť obidve tie komisie, 

ale mohla by to by ť cesta, ako sa z toho problému dosta ť 

von.  

 

 Ja vás chcem na záver požiada ť o podporu toho 

materiálu tak ako je predložený, či budeme hlasova ť 

jednotlivo alebo nie, tým ni č neobídeme, ten problém je tu 

a my sme povinní ho rieši ť. A pozera ť sa na neho 

zodpovedne z poh ľadu záujmov celého mesta, pretože o tomto 

to teraz je. 

 Ďakujem ve ľmi pekne že ste ma vypo čuli. 

 

 Teraz dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 Pán predseda, nech sa pá či, uvádzajte hlasovanie.  

 

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

MsZ:   

 Ďakujem. Bola tam požiadavka ešte na prestávku. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Správne, ja som zaregistroval, že poslanecký klub 

SDKÚ-DS sa pripojil k tej požiadavke, čiže dáme prestávku. 

 Ko ľko potrebujeme? 5 minút, sta čí?  

 

 Čiže prosím, bude to taká prestávka, že sa nebudeme 

rozchádza ť mimo rokovacej miestnosti. Máme tu možností aj 

tuto v zásalí, kde budete potrebova ť. Prosím, aby ste sa 

zhromaždili a využili ten čas. 

 Je 12,25 h. O 7 minút budeme pokra čova ť. 

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, konštatujem, ž e 

prestávka sa skon čila.  

 Bola možno dlhšia ako sme si mysleli, ale to preto , 

lebo téma o ktorej rokujeme je vážna. Dostali sme s a až k 

základným otázkam fungovania Dopravného podniku, k zmyslu 

toho čo ideme rozhodova ť. 

 

 Pevne verím, že každý z vás si urobil názor na to,  

akým spôsobom bude hlasova ť v jednotlivých častiach nášho 

uznesenia.   

 Prosím, keby sme zaujali miesta v rokovacej sále. 

 A ja odovzdám slovo návrhovej komisii, aby pán 

predseda uviedol jednotlivé návrhy na hlasovanie.  

 

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

MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Prišiel návrhovej komisii jeden návrh od pána 

poslanca Fialu, ktorý navrhuje z návrhu uznesenia v ypusti ť 

body 1.4. a 1.5.  

 

 A druhým návrhom je procedurálny návrh pani 

námestní čky, ktorá navrhuje aby sa hlasovalo o 

jednotlivých bodoch alebo dvojiciach bodov ktoré sp olu 

súvisia osobitne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta  SR Bratisla vy 

 Takže váš návrh je aký? 

 

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

MsZ: 

 Najprv budeme hlasova ť o tom pozme ňujúcom návrhu pána 

poslanca Fialu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán  

poslanec Fiala navrhuje z uznesenia vypusti ť body 1.4., 

1.5., ktoré sa týkajú práve toho najspornejšieho, a  to je 

1,5 milióna Eur pre Dopravný podnik.  

 Prosím, budeme hlasova ť o návrhu vypusti ť tieto body.  

 To znamená, že by v materiáli nezostali a museli b y 

sme ich rieši ť na niektorom z našich najbližších 

zasadnutí. Tam smeruje návrh pána poslanca. 
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 Kto bude hlasova ť za, odloží ten problém na aprílové 

alebo možno niektoré iné zastupite ľstvo. 

 

 Čiže budeme hlasova ť o tomto pozme ňujúcom návrhu pána 

poslanca Fialu.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Témou vášho hlasovania je tento pozme ňujúci návrh bod 

1.4., 1.5., teda Dopravný podnik z materiálu vypust i ť. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Bol nejaký problém s hlasovacím zariadením? (Áno.)  

 Dobre, ja to rešpektujem. 

 Prosím, to hlasovanie budeme opakova ť. 

 

 Niektorí poslanci sa s ťažujú; pán kolega. 

 Nie, nie, boli tu aj s ťažnosti v prvom rade tuná u 

poslaneckého klubu SDKÚ-DS. Možno celý prvý rad mal  

problémy. 

 Prosím, budeme opakova ť toto hlasovanie.  

 

 Pani kolegy ňa, prosím, spustíte hlasovanie ešte raz.  

 

 Ešte raz to zopakujem: 

 Hlasujeme o návrhu pána poslanca Fialu, aby sme z 

materiálu vypustili; ešte to nefunguje, ešte to nie  je 

spustené, vydržte, aby sme z materiálu vypustili bo dy 

1.4., 1.5. týkajúce sa Dopravného podniku.   

 Môžme spusti ť hlasovanie? 
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 Ešte je tam, tu sa opravuje hlasovacie zariadenie 

pána poslanca Hanulíka. Je tam kolega, ktorý sa sna ží mu 

pomôcť, aby to hlasovanie mohlo by ť korektné.  

 

 Čiže pani poslanky ňa, ktorá má tiež problém, sa 

presadila na iné miesto a zasunula tam svoju kartu 

hlasovaciu. Čiže to je v poriadku.  

 

 Niekde sa nám zrejme prerušilo nejaké to spojenie,  

ktoré spája jednotlivé tie stanice, aby bolo možné ten 

signál potom šíri ť ďalej. 

 Takže po čkáme na to čo kolega preverí.  

 

 Myslel som, že to bude o politike, ale nie o 

technike, ale niekedy je technika silnejšia ako my.   

 Môžme to, prosím, skúsi ť, pán kolega? 

 

 Takže zopakujem ešte raz: 

 Prvé hlasovanie som vyhlásil za zmäto čné, pretože 

poslanci sa s ťažovali na to, že im nefungovali hlasovacie 

zariadenia.  

 

 Budeme ešte raz hlasova ť o návrhu pána poslanca Fialu 

na vypustenie bodov 1.4., 1.5. z uznesenia materiál u, o 

ktorom rokujeme.  

 Prosím, spustíte hlasovanie.  

 

 Kto má problém? Pani poslanky ňa Reinerová nie je, ani 

pani poslanky ňa Krištofi čová, ani pán poslanec Za ťovi č.  

 Pani poslanky ňa Ondrišová nemá stla čenú žiadnu vo ľbu, 

už má. 
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 Máme dva problémy u kolegyne; prosím, keby ste tam  

prešli pane.  

 

 Myslím, že vô ľa tu je jasná, že teda uznesenie zrejme 

prijaté, teda ten návrh pána poslanca prijatý nebud e, ale 

chcem aby to bolo urobené tak, aby nebolo pochybnos tí o 

tom, že sme hlasovali korektne.  

 

 Pani poslanky ňa Krištofi čová a pani poslanky ňa 

Reinerová. Pani Reinerová tu ale nie je, takže; 

 Toto sa nám už dávno nestalo, taký technický probl ém, 

ale musíme ho prekona ť.  

 My to cez prestávku skúsime otestova ť, že aby to. 

 (Poznámky v pléne.) 

  

 No, ešte je tu možnos ť hlasova ť aklama čne; to je 

druhá možnos ť, teda zdvihnutím rúk. A skrutátori, ke ď 

prídeme k tomu, že nevieme hlasova ť, tak tu nebudeme 

sedie ť a čaka ť na techniku. Ale požiadam o hlasovanie 

prostredníctvom zdvihnutia rúk.  

 Ešte tomu dáme minútu a potom prídeme k tomu inému  

spôsobu hlasovania.  

 

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

MsZ: 

 Ešte sú tu vo ľné miesta starostov, takže aj odtia ľ by 

sa dalo hlasova ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Teoreticky áno. 
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 Nemáme to v poriadku? 

 No dobre. Prosím, budeme to rieši ť prostredníctvom 

skrutátorov.  

 

 Navrhujem za skrutátorov poslancov, ktorí sedia v 

zadných laviciach: pán poslanec Černý, pán poslanec He čko, 

pán poslanec Greksa. 

 Títo traja sú ur čení za skrutátorov.  

 

 Pán poslanec Černý bude spo čítava ť aj predsednícky 

stôl, kde sedia panie námestní čky.  

 Pán poslanec He čko len strednú časť. 

 Pán poslanec Greksa aj návrhovú komisiu. Čiže, a 

vašich poslancov pred vami, aj komisiu. Samozrejme,  seba 

tiež musíte zapo číta ť. 

 

 Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Fialu na 

vypustenie bodov 1.4. a 1.5. z materiálu.  

 

 Prosím, kto je za, aby sa vypustili, zdvihnite ruk u. 

 Kto je za vypustenie, zdvihol ruku. 

 Traja skrutátori ohlásia výsledok. 

 (Hlasovanie.) 

 Štyri, osem plus tri je pätnás ť za.  

 

 Kto je proti? 

 (Hlasovanie.) 

 Štyri; pán poslanec He čko nikto, osem. 

 Čiže proti je dvanás ť poslancov.  
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 Kto sa zdržal hlasovania?  

 Zdržali sa hlasovania jedenásti poslanci. 

 

 Konštatujem, že tento návrh pána poslanca Fialu sm e 

neprijali: pätnás ť hlasovalo za, dvanás ť proti, jedenás ť 

sa zdržalo hlasovania.    

 S tým ale neviem ni č urobi ť. 

 Teraz som videl hlasovanie, skrutátori. 

 Predpokladám, že to nikto nespochyb ňuje. 

 Pán poslanec, váš návrh neprešiel, tak to tu 

konštatujem.  

  

 Pokra čuje návrhová komisia, pretože tá riadi návrhy 

na hlasovanie.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

MsZ 

 Teraz budeme hlasova ť tak ako pani námestní čka 

navrhla jednotlivo. 

 Ja som to teda pochopil že po dvojiciach tam kde s a 

zvyšuje a znižuje.  

 Čiže budeme teraz hlasova ť o bode 1.1. a 1.2. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže body 1.1. a 1.2.  

 Hlasujeme pozitívne.  
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 Teda kto je za schválenie týchto bodov, tak zdvihn e 

ruku za. 

 Čiže môžeme skúsi ť zase techniku. 

 

 Takže prosím, spúš ťame hlasovanie o bodoch 1.1. a 

1.2. 

 Kto je za schválenie týchto bodov stla čí za, kto má 

iný názor, stla čí proti, alebo sa zdrží hlasovania.  

 A pán kolega skontroluje, či je všetko v poriadku. 

 Vidím, že pani Krištofi čová má hlasovacie zariadenie 

opravené. 

 Pán poslanec Kolek má nejaký problém s hlasovaním.  Už 

je to v poriadku, prepá čte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval.  

 Túto časť uznesenia sme schválili. 

 Ďalší návrh. 

 

 

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

MsZ  

 Ďalej budeme hlasova ť o bode 1.3. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ten je aj plus aj mínus naraz. Čiže hlasujeme o 1.3. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

171  

 

 Hlasujeme prostredníctvom hlasovacieho zariadenia,  

lebo sa nám podarilo tú chybu odstráni ť. 

 1.3. hlasujeme teraz.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov.  

 Tridsa ťšes ť za, jeden proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 Všetci sme hlasovali. 

 Návrh bol prijatý. 

 

 

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

MsZ   

 Teraz hlasujeme o bodoch 1.4. a 1.5. spolu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o bodoch 1.4. a 1.5. 

 Prezentujte sa a hlasujte o schválení týchto bodov  a 

týchto častí uznesenia.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťsedem hlasovalo za, piati boli proti, piati sa 

hlasovania zdržali. 

 

 Konštatujem, že túto časť uznesenia sme tiež prijali, 

za čo vám naozaj úprimne ďakujem. 

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

MsZ  

 A posledné hlasovanie bude o bodoch 1.6. a 1.7. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hlasujeme o bodoch 1.6. a 1.7. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov.  

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti, jeden sa 

hlasovania zdržal, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že aj túto časť uznesenia sme schválili. 

  

 Pán predseda, myslím že netreba hlasova ť o uznesení 

ako celku, pretože sme po častiach odhlasovali celé 

uznesenie. 

 

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

MsZ: 

 Tým hlasovanie je skon čené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

číslo 6.  

 To znamená, prijali sme všetky časti toho uznesenia. 
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 Ak máte niekto pocit, že treba hlasova ť ešte raz a 

naraz o celom uznesení, pokojne to urobme. 

 

 Sú tu také požiadavky o uznesení ako celku. To 

znamená so všetkými jeho časťami, pre istotu. 

 Ja pre poriadok by som povedal, že áno.  

 

 Ahá, vy ste to zmenili? 

 Vy ste zmenili, že sme odhlasovali jednotlivé časti; 

uznesenie sme prijali. Nemožno o tom pochybova ť, vo 

všetkých častiach sa zastupite ľstvo vyjadrilo. Síce 

jednotlivo, ale odhlasovalo všetky časti či tam budú alebo 

nebudú. 

 

 Prijali sme platné uznesenie, ktoré má jedno číslo a 

má obsah tak ako je navrhnutý v tom materiáli, pret ože 

všetky časti sme schválili.     

 

 Uzatváram rokovanie o bode číslo 6.  

 Ešte raz vám ďakujem za to zodpovedné hlasovanie.  

  

 Vyhlasujem teraz obednú prestávku.  

 Miesto 13,30 h budeme pokra čova ť o 13,45 h.  

 Prosím, ale dochví ľne keby ste sa vrátili. 

 Bude to bod číslo 7 - Nosný dopravný systém. 

 13,45 h.  

 Obedná prestávka. 

 

 (Prestávka od 13,10 h do 13,45 h. Po nej.) 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, pozývam vás do  

rokovacej sály, aby sme pokra čovali v našom rokovaní 

popolud ňajším bodom programu, ktorým je bod číslo 7.  

 A to je Dodatok č. 2 k návrhu na riešenie Nosného 

dopravného systému mestskej hromadnej dopravy v Bra tislave 

a jej regióne. 

 

 Pozývam vás do rokovacej sály, aby sme mohli otvor i ť 

dnešné rokovanie a jeho popolud ňajšiu časť.  

 Vidím tu dvadsa ťšes ť poslancov, čiže môžme za čať. 

 

 

BOD 7:  

Dodatok č. 2 k Návrhu realizácie Nosného systému Mestskej 

hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) a v jej reg ióne  

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dovo ľte, aby som na našom rokovaní privítal predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja pána Pavla Freša , ktorý 

predpokladám, že aj vystúpi v našej diskusii.  

 

 Vítam samozrejme predkladate ľov, ktorých je dnes 

možno trochu viac. To znamená pán hlavný dopravný 

inžinier, pán generálny riadite ľ spolo čnosti METRO. 

Pripravenú prezentáciu má aj pani hlavná architektk a, 
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pretože chceme aby ste na úvod dostali všetky podkl ady, 

ktoré sú potrebné.  

 

 A pripravený na úvod, bude môc ť vystúpi ť aj 

projektant  celého diela mosta, a to je pán Ing. Ma ťaščík.   

 Čiže my máme; po ďte prosím, pán inžinier sem, aby ste 

boli tam, kde je priestor pre predkladate ľov a tých, ktorí 

budú prezentova ť; samozrejme že aj odpoveda ť na otázky 

poslancov, pretože predpokladám že vznikne diskusia  a vy 

budete reagova ť tak ako aj vaši kolegovia.  

 

 

 Vážené dámy a páni, dovo ľte teda  o t v o r i ť bod 

číslo 7 a prednies ť vám návrh, ktorý sme pripravili na 

dnešné rokovanie. My sme ho avizovali už na zasadnu tí 1. 

marca, kde sme prišli s informáciou, že po rokovaní  s 

Ministerstvom dopravy sa otvára možnos ť, aby sme uvažovali 

o novej mostnej konštrukcii Starého mosta a rozšíri li tým 

vlastne nieko ľko charakteristík alebo vlastností, ktoré by 

zrekonštruovaný Starý most mohol ma ť. 

 

 Po prvé, je to otázka životnosti, ktorá by sa tým 

pred ĺžila na omnoho dlhšie obdobie ako sa odhaduje. Most , 

ktorý by bol zrekonštruovaný pod ľa doterajších alternatív 

a pod ľa dnes vydaného stavebného povolenia, ktoré ešte 

stále je v lehote nadobudnutia právoplatnosti, čo by malo 

byť 9. apríla.  

 

 Tá alternatíva, ktorá je dnes vlastne schválená 

predpokladá, že sa tá železná konštrukcia čiasto čne 

využije, a to najmä tá časť, ktorá bola na železni čnej 
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časti Starého mosta. To znamená tá, ktorá nám je od ľahlá, 

ktorú vidíte ke ď sa pôjdete prejs ť do Eurovei, tak uvidíte 

tú železni čnú časť.  

 

 A ten most by sa zrekonštruoval tak, že by sa tá 

železni čná časť ako keby roztiahla na jednu a druhú 

stranu. Tá časť, ktorú by sme nezvali cestná, by tam 

nebola. A pribudli by dve lávky po oboch stranách, ktoré 

by boli v šírke 3 metrov.   

 

 Časť tej železnej konštrukcie by bola kompletne nová. 

To by boli najmä tie podložia pod tie elektri čkové a 

elektri čko-vlakové trate, a samozrejme, aj tie nosné 

lávky. A odborníci odhadujú, že kombinácia starého a 

nového železa nie je tá najlepšia kombinácia, preto že z 

hľadiska životnosti neviete presne odhadnú ť, ko ľko to 

staré železo vydrží.  

 

 Myšlienka novej mostnej konštrukcie by znamenala 

nieko ľko zmien oproti doterajším úvahám. Znamenala by, že  

by sa tá mostná konštrukcia vytvorila vlastne nanov o. To 

znamená, bola by súvislá mostná konštrukcia, ako o chví ľu 

uvidíte v prezentácií. 

 

 Tá mostná konštrukcia by mala vä čšiu statiku, teda 

stabilitu z h ľadiska únosnosti. To znamená, bez problémov 

by niesla aj ten elektri čko-vlak, ale uniesla by aj 

konzoly, resp. tie lávky, ktoré by mali šírku 4,8 m etra po 

oboch stranách.  

 Čiže boli by dostato čne široké pre cyklistov v šírke 

chodníka 1,5 metra a peších, ktorí by mali k dispoz ícii 3 
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metre na jednu stranu. Samozrejme, že rovnaká situá cia by 

bola aj na druhej strane.  

 

 Z h ľadiska pilierov, ktoré most má, pri prvej 

alternatíve by zostali v tej polohe v akej sú. 

 

 Pri druhej alternatíve je návrh, aby sa dva pilier e, 

ktoré sú bližšie k Starému Mestu vlastne zrušili v tej 

polohe v akej sú dnes. A nahradili sa jedným pilier om, 

ktorý by vyzeral takisto ako tie piliere, pretože m ateriál 

by sa použil ten, ktorý je k dispozícii.  

 

 Ale z h ľadiska gabaritu, teda požiadaviek Dunajskej 

komisie na splavnos ť Dunaja, by sme týmto riešením 

dosiahli zvýšenie mosta. To sa dosiahne v oboch prí padoch 

o 1,5 metra, čiže výškový gabarit. 

 

 Pri tom druhom riešení by sme riešili aj šírkový 

gabarit, ktorý by bol v súlade s požiadavkami Dunaj skej 

komisie. A Dunaj by dnes po tomto riešení bol splav ný v 

Bratislave tak ako je splatný pod Novým mostom, pod  mostom 

Apollo, pod ďalšími mostmi (gong); už budem kon či ť. 

 

 Ve ľmi stru čne uzavriem to úvodné slovo, že tá 

alternatíva, ktorú vám navrhujeme, má svoje výhody,  ktoré 

sú sumarizované v materiáli.  

 

 Má aj svoje výhrady, ke ď to poviem takto, ktoré sa 

objavili najmä zo strany architektonickej obce.  

 Bude o nich podrobnejšie hovori ť pani hlavná 

architektka. 
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 A preto je aj uznesenie navrhnuté tak, že navrhuje me 

zastupite ľstvu, aby vyslovilo súhlas s rozpracovaním tejto 

druhej alternatívy s tým, že architektonické stvárn enie 

mosta by mala na starosti pani hlavná architektka s polu s 

ďalšími architektmi, o ktorých tu dnes bude re č, aby sa aj 

po architektonickej stránke dotvorilo to dielo do p odoby, 

ktorá bude znamena ť pre Bratislavu prínos.  

 To ľko úvodné slovo z mojej strany. 

 

 Otváram teraz priestor ešte stále v rámci úvodu pr e 

dve prezentácie. 

 Chcel by som, aby vám úvodné slovo predniesol 

projektant toho mostového riešenia pán Ing. Ma ťaščík. Tak 

ako ja som bol obmedzený 5 minútami, pán inžinier a j vy sa 

budete musie ť zhruba do toho priestoru zmesti ť. 

 

 Nech sa vám pá či, môžete prís ť sem a tam potom na 

plátne budete ukazova ť to čo je z vášho poh ľadu dôležité 

ukáza ť. 

 Nech sa vám pá či, dávam vám priestor na 5 minút.  

 

 

Ing. M a ť a š č í k, projektant: 

 Dámy a páni, prajem vám dobrý de ň. Zaoberám sa s 

touto stavbou už od roku 2007 a prešla s vä čšími a menšími 

prestávkami, viacerými dramatickými zmenami. Pôvodn e som 

vám chcel ukáza ť, pre čo vtedy tak a pre čo teraz iná č.  

 

 Ale ke ďže nie je na to priestor, tak len rýchlo 

precvakajme ako to bolo kedysi.     



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

179  

 A keby vás niekoho zaujímalo, že pre čo vtedy tak a 

teraz iná č, tak rád odpoviem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán inžinier, budete musie ť hovori ť do mikrofónu, aby 

vás bolo po čuť. (A kde?) Tak jak stojíte. Len aby ste sa 

neotá čali úplne niekam inam, lebo potom vás poslanci 

nepočujú. 

 

 

Ing.  M a ť a š č í k, projektant: 

 Rýchlo to precvakajte. Takto to mohlo vyzera ť kedysi 

z dôvodov, ktoré už teraz nebudem opakova ť.  

 A dnes sme v situácii takej, ktorú tu stru čne popísal 

pán primátor, že máme pred sebou dnešný stav mosta a máme 

na stole dokumentáciu, na ktorú už je aj stavebné 

povolenie, ktorá je založená na nasledovných princí poch. 

Využijeme tieto krajné nosníky železni čného mosta. Cestný 

most pôjde dole. Medzi to dáme novú konštrukciu tej  

mostovej časti, kde sú elektri čky, po stranách chodníky, 

sprava pre chodcov, z ľava pre cyklistov.  

 

 Most by vyšiel takto v ústrety tej atmosfére, ktor á 

je tu medzi Bratislav čanmi, ktorí majú k tomu mostu 

nostalgicky vz ťah a chceli aby sa minimum veci menilo. 

Nech sa pá či, ďalej. 

  

 To sú ukážky vä čšinou za podperami, tak by to nejako 

vyzeralo. 
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 A ešte ďalej. To sú vizualizácie ako; to je ten 

základný projekt, ktorý máme dnes na stole.  

 

 Problém, ktorý dnes riešime, že ponúkame iné 

riešenie, kde celá konštrukcia by bola nová, mala b y 

veľkorysejšiu šírku chodníkov, mala by ove ľa vä čšiu 

životnos ť ako pôvodná koncepcia vzh ľadom na to, že bude 

mať životnos ť maximum o 30 rokov, toto vydrží 100 - 150 

rokov. Plus sú minimálne riziká s technickým stavom , čo sa 

o tej pôvodnej konštrukcii nedá poveda ť. Tam hrozí to, že 

keď ju dáme na breh tak zistíme, že je vstave, ktorý 

budeme musie ť ve ľmi problematicky rieši ť.  

 

 Čiže, na prvý poh ľad nie je o čom diskutova ť. 

 

 Nová konštrukcia, lepšie parametre, lepšia kvalita  

podľa najnovších noriem umož ňuje ve ľkorysé priestory pre 

chodcov, cyklistov, umož ňuje dotvára ť tento verejný 

priestor tak, ako ešte v prípade ďalších prác si o tom 

môžme hovori ť.  

 

 Základná otázka je o tom v podstate; pá či sa, nepá či 

sa? 

 Pojem pá či sa, nepá či sa v podstate v mostnom 

inžinierstve neexistuje. V mostnom inžinierstve sa 

používajú také pojmy ako logika, harmónia, trebárs aj 

estetika, ú čel, cena, rýchlos ť výstavby, at ď., at ď., 

pretože mostná stavba je konštrukcia, kde dominujú takéto 

fakty.  

 (Zastavte to.) 
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 Jedným zo základných problémov v doterajšej diskus ie 

je, pre čo nie urobi ť z nového železa, novej ocele taký 

most ako tam máme dnes? Ve ď sa nám pá či, je pekný, zvykli 

sme si na neho.  

 

 Musel by som tu prednáša ť hodinu pre čo dnes nie nity 

ale zváraná konštrukcia, ale Slovák na Slovensku ni e je 

prorokom. Najlepšie ke ď vám ukážem, ako sa to robí v 

zahrani čí.  

 

 Tak napríklad toto je most v Budapešti nedávno 

obnovovaný. Takto doviezli nitovanú konštrukciu na breh. A 

prosím ďalej; takto ju doviezli ako novú konštrukciu.  

 

 Asi pred 10 rokmi obdobne obnovovali most Thum v 

Rakúsku. Vpravo je stará nitovaná konštrukcia, ved ľa 

postavili novú zvarovanú. Takto sú ved ľa seba dva typy 

konštrukcií; stará, nová. Aj Eifelovku keby dnes st avali, 

ubezpe čujem vás že by nerobili nitovanú, ani most by nebol  

nitovaný.  

 Je to téma, hovorím, na hodinu, to sú len ukážky.  

 A pre čo sa to takto robí, ja vám to vysvetlím 

inokedy.  

 

 Dnes je návrh na takéto konštruk čné riešenie, ktoré 

používa základné motívy tej pôvodnej konštrukcie. A le 

keďže táto konštrukcia, ukážme si ďalej, má vä čšie 

rozpätie, lebo základný problém je pilier, ktorý dn es 

blokuje regionálny právny gabarit; už sme ho asi 

preskákali. Tak my musíme ís ť na novú konštrukciu, ktorá 
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namiesto 90 metrov preklenie 137 metrov. A tam plat ia 

fyzikálne zákony.  

 

 Výška nosnej konštrukcie je úmerná teda dokonca 

geometricky rozpätiu polôh. To znamená, aby tá konš trukcia 

bola vysoká 9 aj da čo metrov, dnes bude 11. A to môžeme 

docieli ť len tým, že bude spojitá konštrukcie. Keby to 

boli prosté polia tak ako je dnešná konštrukcia, ta k by 

mala výšku 14 - 17 metrov.  

 

 Ďalší faktor je že, vzh ľadom na to že sa dostávame do 

časovej tiesne, tak ju budeme musie ť budova ť s odplávaním 

konštrukcie; keby ste to mohli ešte vráti ť.  

 Odplávaním konštrukcie (gong). 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte minútu, ešte minútu.           

 

 

Ing. M a ť a š č í k, projektant: 

 A už len; ke ď bude raz priestor vám vysvetlím všetky 

okolností, pre čo tú konštrukciu považujem za logickú.  

 

 Takéto typy konštrukcií sa budovali pred 100 rokmi , 

budujú sa dnes, a ubezpe čujem vás, že sa budú budova ť aj  

100 rokov, pretože to je mostná klasika. A ja radše j robím 

atraktívnejšie mostné diela, ale toto je dielo, kto ré chce 

slúži ť, ktoré má svoju pokoru. A som presved čený, že ke ď 

dostane ocenenie v zahrani čí, tak sa s ním stotožnia tak 

ako napríklad s mostom Apollo, aj Bratislav čania.  
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 A teraz už len zopár obrázkov, ako by to v budúcno sti 

mohlo vyzera ť; prosím v rýchlom slede.  

 (Premietané obrázky.)  

 To je o variáciách na tému farby, to je téma do 

budúcnosti, a trebárs aj takéto.. Ďakujem pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže stihli sme v relatívne krátkom čase toho poveda ť 

veľa.  

 Ak by ste sa chceli k tým obrázkom vráti ť, vieme, 

samozrejme, niektoré z nich znovu dosta ť na plochu. 

 

 Ja by som ešte, a ospravedl ňujem sa za to, že ten 

úvod je možno dlhší, dal priestor pre pani hlavnú 

architektku, keby povedal ona svoj vstup do tejto 

diskusie, a potom by ste sa vyjadrili v rámci otvor enej 

diskusie vy.  

 Čiže v rámci úvodného slova ešte pani hlavná 

architektka; nech sa pá či. 

 

Ing. arch. Ingrid K o n r á d o v á, hlavná archite ktka: 

 Ďakujem za slovo.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Sme sa dohodli; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže najprv 5, a potom uvidíme. Ideme. 

 

 

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

 Sme sa dohodli. Ja som sa pripravila. Samozrejme, keď 

sa spomína moje meno, je to pre m ňa ve ľmi vážna situácia; 

mám vám nie čo odporu či ť, mám vám to zdôvodni ť.  

 

 Téma Starý most rezonuje v tejto spolo čnosti už ve ľmi 

dlho. A v architektonickej obci nie bezbolestne. Pr ečo? 

 Lebo 22. septembra 2008 boli vyhlasovate ľom hlavným 

mestom Slovenskej republiky Bratislavou a overené 

Slovenskou komorou architektov sú ťažné podmienky na 

verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú sú ťaž s 

predmetom riešenia Starý most cez Dunaj v Bratislav e. 

 

 Teraz by som mohla hovori ť, čo tam všetko bolo 

uvedené. Každopádne išlo o sú ťaž, kde sa mal vysú ťaži ť 

most a jeho predpolia, čiže v Starom Meste Šafárikovo 

námestie a na druhej strane Petržalské nábrežie, až  

vlastne zapojenie tohto mosta do Petržalského nábre žia.   

 

 Následne 18. decembra 2008, čiže od 22. septembra,  

keď už bola táto sú ťaž schválená, všetko bolo pripravené, 
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18. decembra 2008 sa v zasada čke Slovenskej komory 

architektov uskuto čnilo zasadnutie, vlastne už vtedy 

posledné už vymenovanej poroty tejto sú ťaže.  

 

 Zo zápisu: Zasadnutie otvoril zástupca magistrátu,  

hlavného mesta SR, vyhlasovate ľa, at ď. Ing. arch. Štefan 

Šľachta, prof., ktorý prítomných informoval o porade 

primátora zo 16. decembra 2008, venovanej problému Starého 

mosta. Informoval, že primátor mesta požiadal o odk lad 

vyhlásenia sú ťaže. Z finan čných dôvodov rozhodol, sa 

rozhodol pre rekonštrukciu Starého mosta.     

 

 Medzi časom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

vydalo rozhodnutie o vyhlásení časti Starého mosta za 

národnú kultúrnu pamiatku čo znamená, že v prípade 

akéhoko ľvek zásahu na moste, musí magistrát ako vlastník 

požiada ť Krajský pamiatkový úrad o zásady obnovy.  

 

 Do termínu 19. 12. 2008 je možné proti rozhodnutiu  

vyhlásenia Starého mosta respektíve jeho časti za národnú 

kultúrnu pamiatku poda ť odvolanie.  

 

 Ak by mala prebehnú ť rekonštrukcia Starého mosta 

podľa prítomných poradcov to uzavreli, že má zmysel 

vypísa ť sú ťaž návrhov aj na túto rekonštrukciu Starého 

mosta. 

 

 Čiže záver poroty bol, že odporú ča aby magistrát 

mesta Bratislavy respektíve primátor mesta dal jedn ozna čné 

stanovisko k pozastaveniu vypísania verejnej urbani sticko-

architektonickej sú ťaže na Starý most cez Dunaj s uvedením 
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dôvodov odkladu sú ťaže, a či sa bude vôbec realizova ť v 

tejto podobe. Alebo sa táto sú ťaž vypíše ako sú ťaž návrhov 

na rekonštrukciu Starého mosta a Slovenská komora 

architektov je pripravená participova ť na organizácii 

tejto sú ťaže. 

 

 Aj pod ľa mňa je verejná anonymná; ni č sa také 

nestalo, sme toho svedkami. Aj pod ľa mňa je verejná 

anonymná urbanisticko-architektonická sú ťaž jediným 

legitímnym nástrojom, ako získa ť čo najobjektívnejší názor 

na riešenie tejto významnej verejnej stavby, akou S tarý 

most v centre mesta nepochybne je.  

 

 Preto je tu oprávnená otázka a nepochopenie, a to 

nielen zo strany architektov, pre čo pri zmene konštrukcie 

na nový variant takáto sú ťaž vypísaná nie je, nemôže by ť, 

at ď. 

 

 Ja považujem obidve varianty, ktoré nám boli 

predložené za inžinierske diela, ktoré najmä v príp ade 

druhej varianty z h ľadiska celkového rozsahu podielu 

peších a cyklistických trás, t.j. podielu verejného  

priestoru a jeho dôležitosti, a to pod čiarkujem 

"dôležitosti tejto verejnej objednávky", nesp ĺňajú dlho 

očakávanú kultiváciu jednej z k ľúčových centrálnych polôh 

tohto mesta a tvorby nového solitéra nad Dunajom s 

pridanou hodnotou nového verejného priestoru.  

 

 Tieto vysoké nároky na urbanistické, architektonic ké 

a konštruk čné riešenie mosta a jeho napojenia na obidva 

brehy Dunaja, sú spôsobené týmito faktormi:  
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 Jeho výsostná poloha v rámci siluety mesta, 

pamiatková ochrana pôvodných pilierov a mýtnych dom čekov, 

proporcia a osadenie telesa mosta v osi rieky a jeh o 

ukon čenia vo vz ťahu k nábrežiam, riešenie konštruk čného 

systému koridoru pre elektri čku a TRAM-TRAIN, riešenie 

peších a cyklistických koridorov ako verejného prie storu 

novej kvality aký Bratislava doteraz nemá, a to chc em 

zdôrazni ť. A nakoniec (gong) zahustenie mosta do 

Šafárikovho námestia na strane Starého Mesta.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže ešte 5 minút; hej? 

 

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

 Ak stíham.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nie ak stíham, 5 minút. 

 

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

 Do urbanistickej osi Jantárova na strane Petržalky , 

ktoré by malo toto významné územia posilni ť. Nie naopak, 

ako tomu bolo pri novostavbe Nového mosta. 

 

 Preto teraz vynechám, ke ďže nemám ve ľa času, ale som 

stru čne vám chcela charakterizova ť vlastne poviem taký 

architektonicky poh ľad.  
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 Trošku sa prejdime po sú časnom stave, ktorý je v 

dezolátnom, vo ve ľkej časti nefunk čnom. Vlastne tento prvý 

návrh rekonštrukcie vlastne vychádzal z historicky 

chránených pilierov, na ktorých teda staval konštru kciu, 

ktorá bola dilatovaná.  

 Čiže vlastne vidíte v tej konštrukcii také medzery a  

3 terasy boli len smerom na hrad. To je taká základ ná 

charakteristika.  

 

 Samozrejme, že vlastne dochádza k priehybu. Ten mo st 

by nebol rovný, keby ste volili tú starú rekonštruk ciu, tú 

prvú alebo druhú, vždy dochádza k ve ľkému priehybu, lebo 

kvôli plavebnému gabaritu je most v strede zvýšený.  Prvá 

varianta o 1,50 metrov a druhá už 1,80. Čiže si 

predstavte, že tam máme do 5 metrov rampy smerujúce  od 

mýtnych dom čekov do stredu mosta a zase naspä ť k mýtnym 

domčekom. Čiže pracujeme s oblúkom. 

 

 Ja chcem upozorni ť, že pre čo vlastne spomínam túto 

súťaž? 

 Pretože tá sú ťaž jediná by naozaj dokázala v tíme 

odborníkov, aj to poviem ako také sú ťaže, preto som 

hľadala príklad; v Paríži bola usporiadaná sú ťaž na peší 

most.  

 

 Ja chcem zdôrazni ť, že táto poloha, toto nemá by ť 

výrazom most železni čný. Tento most výrazom železni čný v 

histórii bol. Bol na kraji Starého Mesta, vlastne 

pôvodného mesta, a dnes sa ocitá úplne v prioritnej  polohe 

na rozhraní nového centra, ktoré za čína Euroveou, a na 
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hrane pôvodného Starého Mesta. Čiže má ve ľmi výsostnú 

polohu. Čiže. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte dve a pol. 

 

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

 Ja neviem v takomto strese. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak poviete že dlhšie, ja s tým nemám problém. 

 (Poznámky v pléne.) 

 Čiže je súhlas. Dobre.  

 Takže nech sa pá či, máte priestor. Poslanci súhlasia, 

aby ste hovorili dlhšie.  

 Len nie hodinu, to nemôžte.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Druhá varianta reagovala, táto nová varianta reagu je 

na rozšírenie plavebného gabaritu odstránením dvoch  

nosných pilierov. To tu všetko bolo povedané.  

 Ale vlastne tým dostáva mostné teleso, lebo je úpl ne 

nové, modernejší charakter, chce sa priblíži ť pôvodnému 

mostu. Pod ľa mňa ale neúspešne, lebo charakter pôvodného 

industriálu sa vlastne stratou nitovanej konštrukci e 

definitívne stráca.  
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 Som názoru, že po opustení tohto cie ľa, teda akoby 

zrekonštruovania železni čnej časti Starého mosta, ktorá sa 

z dnešného poh ľadu ukazuje až ako ve ľmi kritická, sa 

ocitáme pred otázkou, pre čo ideme ďalej cestou varianty 

dva?  

 A na túto otázku by vedela da ť objektívnu odpove ď len 

spomínaná sú ťaž.  

 

 Ja neviem teraz komentova ť a posúdi ť, že pre čo máme 

proste jeden ve ľký časový stres.  

 A na všetkých mojich stretnutiach, a aj môjho 

poradného zboru architektov s pánom primátorom, s p ánom 

Ing. Ma ťaščíkom ako autorom diela, s pánom Ing. 

Schlosserom bol tento časový argument ako najsilnejší pre 

hľadanie kompromisu.  

 

 Ale čo má by ť a môže by ť takýmto kompromisom? 

 Pod ľa mňa jedine dobre nastavená spolupráca pána Ing. 

Maťačšíka a jeho tímu ako tvorcu inžinierskeho diela a 

tímu architektov na strane mesta, ktorí do projektu  

vstúpia. 

 

 Ke ďže na sú ťaž ani na žiaden typ verejného 

obstarávania nemáme čas, h ľadali sme pre obidve strany 

prijate ľné riešenie, získa ť na spoluprácu nezávislého 

odborníka na ten parameter mosta, ktorý považujeme 

jednozna čne za najdôležitejší a ktorý považujeme, že 

musíme ho architektonicky dotvori ť, a to je verejný 

priestor. 
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 Verejný priestor, ktorý fyzicky lemuje dopravný 

koridor elektri čky a Tram-Trainu, ktorý však dostáva v 

tejto mestskej polohe nezamenite ľnú rolu, rolu dotvorenia 

novej kvality mestského priestoru tak, ako ho pozná me z 

iných európskych svetových miest. 

 

 Nový verejný priestor má by ť bezbariérový vo svojom 

architektonickom stvárnení. Napríklad si pozrime mo st, 

ktorý z 300 návrhov medzinárodná architektonická sú ťaž v 

Paríži vyhral rakúsky architekt Feichtinger. Vlastn e celý 

princíp vychádzal z týchto skíc. Samozrejme, že 

spolupracoval so silným tímom statikov a všetkých čo majú 

do stavby mosta čo poveda ť.  

 

 Takto by sme si predstavovali aj my napojenie niek de 

na Euroveu, prieh ľady, podh ľady. 

 

 Ďalšou ve ľkou sú ťažou v posledných rokoch bola 

medzinárodná sú ťaž pre peších Milénium bridge, ktorú 

vyhral z, myslím že z 200 návrhov, Sir Norman Foste r so 

svojim tímom. A je zaujímavé, kto vlastne v tomto t íme s 

ním spolupracoval. Boli to architekti, bol to sochá r, boli 

to stavební inžinieri, boli to konzulenti na financ ovanie 

mosta, boli to konzulenti pre osvetlenie mosta, odb orníci 

na analýzu prevládajúcich vetrov v danom území a šp eciálna 

organizácia na stavebný manažment. Všetko toto bol 

súťažný, nie tím ktorý tento most mal stava ť. Je to čiste 

peší most.  

 Náš most je kombinovaný. Náš most má teda 

elektri čkovú trasu. 
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 Preto hovorím, že vlastne už sa nedá siahnu ť, a 

rozumiem tomu, nedá sa siahnu ť na ten koridor elektri čky a 

kombinovanej s Tram-Trainom, ale rozhodne musíme si ahnuť 

na zavesené pešie chodníky a využi ť, doda ť im komplexný 

architektonický poh ľad na tvorbu špecifického verejného 

priestoru. 

 

 Nie je to, a to chcem zdôrazni ť, o okráš ľovaní, že by 

sme riešili len zábradlie, lampy alebo podobné. Ja to 

vidím celé ako v súvise, patrí to spolu s celkovým 

riešením vlastne do tzv. parteru mesta.  

 

 Výnimo čnos ťou tohto Starého mosta je, že si 

Bratislav čania zvykli prejs ť zo Starého Mesta bezbariérovo 

na tento Starý Most a vnímajú ho ako keby takú ulic u nad 

vodou. A to je vlastne tá sila tohto mosta. A táto kvalita 

by mu mala aj osta ť.  

 

 Komplexné architektonické riešenie a dotvorenie mu sí 

zah ŕňať aj stanovenie kvality, cie ľov, pohybu peších a 

cyklistov, aby to nebolo len odnekadia ľ nikam. Ve ď nám 

Petržalka úplne vymrela, musíme rieši ť všetko komplexne. 

Prestupy na verejnú dopravu, lebo tieto zóny na str ane 

Starého Mesta tvoria staro-nové komunika čného ohnivka 

mesta, kde sa okolo prestupnej stanice mestskej hro madnej 

dopravy naba ľujú ďalšie funkcie mesta, ako je obchodná, 

rekrea čná a oddychová.  

 

 A z tohto poh ľadu sa otvára povinnos ť dotvori ť aj 

mestský priestor Šafárikovho námestia s parkami a v  
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nadväznosti na Štúrovu ulicu, kde by som v čo najskoršom 

čase chcela vypísa ť ideovú architektonickú sú ťaž.  

 

 Ja som zástancom elektri čkovej dopravy v meste. Ke ď v 

októbri pán Ing. Schlosser prezentoval Nosný doprav ný 

systém, ktorého srdcom je elektri čka, mala som pripravený  

materiál, ktorý som vám chcela ukáza ť keby vznikli 

pochybností. Pár obrázkov. 

 

 Dovo ľte, aby som sa teraz pripomenula, že to čo je 

dnes naplánované a o čom hovoríme v rámci povoleného 

projektu, ko ľajisko a zástavka, a spevnené plochy a trochu 

zelene, to nie je ten verejný priestor, ktorý v mes te 

potrebujeme. Ten verejný priestor asi vyzerá takto,  tak 

ako si ho zvykli vo vyspelých kultúrach európskych,  ku 

ktorej dúfam patríme, dotvára ť. 

 

 Moderné elektri čky, moderné priestory, naschvál som 

dala Lama čskú bránu, Záhorskú novú výstavbu, takéto 

priestory sa u nás rodia. My nie sme v tomto o ni č 

zaostalejší. Príklad Nice, v porovnaní s Dúbravkou,  

Saratovskou, kde sú na cestách trojuholníky, ktoré by sa 

mohli úplne iná č využi ť ke ď si predstavíte ako to riešili 

v Nice, kde vlastne taký zaasfaltovaný priestor zve ľadili 

na park, predpolie, elegantné zástavky elektri čiek.   

 

 Takto si predstavujeme Štúrovu ulicu.  

 Takto si predstavujeme verejné priestory. 

 Takto si predstavujem, že budem sú ťaži ť, a to som 

tiež architektom na Spolku architektov oznámila v u torok, 

budeme sú ťaži ť.  
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 Už proste nedopustím, aby sme sa dostali do takého  

štádia bez sú ťaže. Od Bosákovej po Janíkov dvor bude 

vypísaná architektonicko-urbanistická a krajinárska  sú ťaž 

na riešenie verejných priestorov a doriešenie vlast ne 

celého tohto centrálneho koridoru elektri čky.  

 

 Takto riešia elektri čkový most v Strasburgu. Dole 

vľavo vidíte, akým významným akcentom môže by ť zástavka 

elektri čky. To nie je tak, ako to poznáme z Bratislavy na 

Ružinovskej alebo v Karlovej Vsi.  

 

 Musíme sa trošku pozrie ť a trošku vníma ť, že ke ď si 

tu raz kúpime tú modernú elektri čku, tak by jej malo 

zodpoveda ť to moderné okolité mesto. Príklad: Bordeaux. Aj 

dokonca elektri čkové depo bolo vysú ťažené a vyhral ho 

Norman Foster, čo je jeden zo svetových špi čiek v 

Bordeaux. 

 

 Čiže takto v Paríži vnímajú, že toto je minulos ť a 

toto je budúcnos ť. Jeden priestor, ktorý je bezbariérový 

pre peších, cyklistov, kvalitný verejný priestor.  

 Ja vám ve ľmi pekne ďakujem za pozornos ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pani hlavnej architektke. 

 Tým sme uzavreli ten vstupný blok, ktorý bol trošk u 

dlhší ako by ste možno čakali. Ale myslím, že tá téma si 

to zasluhuje. 
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 Otváram teraz priestor pre vás.  

 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 Ako prvý do nej sa hlási predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja, pán Pavol Frešo. Ude ľujem mu týmto 

slovo. 

 Pán predseda, nech sa ti pá či, môžeš tu k re čníckemu 

pultu, aby na teba poslanci videli. 

 A potom, samozrejme, sú prihlásení poslanci, ktorí  

budú pokra čova ť v diskusii. 

 

 

Pavol  F r e š o, predseda Bratislavského samospráv neho 

kraja: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vážený pán primátor, vážené 

panie viceprimátorky, vážené panie poslankyne, váže ní páni 

poslanci, vážení hostia. Ďakujem ve ľmi pekne, pán 

primátor, že som tu mohol dnes vystúpi ť. Trochu mi je 

ľúto, že z pracovných dôvodov som nemohol vystúpi ť, ke ď sa 

schva ľoval vlastne celý projekt TEN-T, alebo respektíve 

Integrovaného dopravného systému. A to čo vlastne, časť 

toho čo chcem poveda ť dnes som chcel poveda ť aj vtedy, ale 

považujem to za rovnako dôležité, možno dnes ešte 

aktuálnejšie a dôležitejšie.  

 

 Dámy a páni, ja viem, že je debata teraz o Starom 

moste, že je debata o tom, na čo sa dlho čakalo, aby 

existovala nejaká reálna šanca na elektri čku do Petržalky 

a tým existovala nejaká šanca, že Starý most bude 

vynovený. Ale netreba zabúda ť na to, že to je sú časťou 

Integrovaného dopravného systému, ktorý rieši probl émy 
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dopravy alebo výrazne zlepšuje problém dopravy niel en v 

Bratislave ako meste, ale aj v celej bratislavskej župe. 

Dokonca pod ľa toho čo máme aký nejaký kvalifikovaný odhad 

sa to týka až milióna ľudí v ďalších myslím dvoch župách.  

 

 Pripomínam to preto, lebo celý povedal by som tent o 

projekt spolo čne s ministerstvom, vládou, pánom 

primátorom, koniec koncov našou župou sme v istej f áze 

vykopli doslova z bránkovej čiary.  

 

 Pripomínam to preto, lebo možno že je to po roku 

menej známe, ale fakt je ten, že naozaj sa podarilo  

rozbehnú ť v podstate dva ve ľké a možno nieko ľko ešte 

malých projektov, ktoré súvisia s Integrovaným dopr avným 

systémom. To znamená, áno toto spojenie Tram-traino ve do 

Petržalky, takisto novú hlavnú stanicu na filiálke,  

zahus ťovanie zastávok, potom všetky tie záchytné 

parkoviská, Senec, Pezinok, Malacky, at ď. 

 

 Považujem to za k ľúčové preto, lebo je to základom, 

aby ľudia mohli v Bratislave vysadnú ť z áut a prejs ť do 

verejnej dopravy. Ke ď tento základ nepoložíme, ke ď sa 

nepodarí z neho tieto všetky časti, ktoré som vymenoval, 

tak si myslím že naozaj problém predlžíme možno o n ejakých 

5, 7, 10 rokov ďalej a budú sa nám len také mestá ako je 

Praha, Viede ň, Budapeš ť stále viacej vz ďaľova ť a 

jednoducho riešenie nebude prichádza ť.  

 

 Chcel by som vás podpori ť, povzbudi ť a po ďakova ť za 

to, že bez oh ľadu na to, aké sú stranícke tri čka, bez 

ohľadu na to kto z ktorej štvrte kto dokonca pochádza,  ste 
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tento projekt podporovali a vlastne umožnili v tejt o jeho 

vetve, nazvime to petržalskej, vzniknú ť istým spôsobom. 

Podporujú to samozrejme aj tie ostatné časti. A je to pre 

mňa aj obrovským prís ľubom, že ke ď už pôjde do finále, ke ď 

už budú konkrétne žiadosti, ke ď budú nejaké byrokratické 

problémy pri čerpaní eurofondov, že nájdeme spolo čné 

riešenie. 

 

 To, čo vám tu chcem poveda ť je, že tak ako v celej 

župe platí, že župa, mestá, obce a mestské časti, že sa 

snažíme v infraštrukturálnych projektoch drža ť spolu, tak 

to samozrejme platí aj pre Bratislavu.  

 

 Čiže sme pripravení aj ke ď budú problémy či v tomto 

projekte, či v niektorých ostatných častiach, to znamená 

či v tej novej stanici alebo pri zahus ťovaní zastávok, sme 

pripravení spolo čnými silami za to zabojova ť.  

 

 To, čo vám chcem popria ť, a čo je vaša zodpovednos ť, 

musíte vybra ť teraz konkrétnu variantu, a možno budete 

musie ť vybera ť ešte ďalšie a ďalšie rozhodnutia, ktoré 

budú možno niektoré ťažšie, že budete musie ť ľuďom 

vysvet ľova ť. Ale ja pevne verím, že pochopíte to, že ak to 

teraz neuchopíme do rúk, tak je to 5, 7 možno 10 ro kov 

ďalej ako neriešenie dopravnej situácie v rámci 

Bratislavy. 

 

 Preto si myslím, že musíme drža ť spolu. Preto chcem 

vám popria ť, aby ste urobili zodpovedné rozhodnutie. Ve ľmi 

by som si želal, keby bolo čo najbližšie k tomu, čo sa 
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nazýva konsenzus, aby sa o vás všetci Bratislav čania mohli 

o vaše rozhodnutie, o váš kvalifikovaný postoj opri eť.  

 

 A rovnako ako by sme sa potom mohli oprie ť my všetci 

pri riešení potenciálnych ďalších problémov, lebo pre nás 

to skon čí vtedy, ke ď tá tra ť pôjde až na samý koniec 

Petržalky, ke ď všetky tie stavby budú vybudované. Vtedy si 

môžme poveda ť, že základ toho dopravného systému, toho 

nového, je na svete. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pán predseda za tvoje vystúpenie.  

 Faktickou poznámkou chce zareagova ť pán poslanec 

Borgu ľa; nech sa pá či. 

 

 

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

 Pán predseda, ako poslanec mestského zastupite ľstva 

vás chcem ubezpe či ť, že jednozna čne tento projekt 

podporujeme. Ale musím zárove ň aj zdôrazni ť, že my musíme 

napravi ť chybu, ktorú urobilo predošlé vedenie, ke ď 

zahá ľalo, neurobilo architektonickú sú ťaž. My dneska sme v 

situácii, kedy, ako povedal aj pán Nesrovnal, sa ba víme o 

riešení na ďalších 100 rokov.  

 

 My sme preto na minulom zastupite ľstve vyzvali 

všetkých kompetentných, aby vytvorili most, ktorý n ebude 

len komunikáciou, ale ktorý zárove ň bude vyhliadkovým 

mostom; mostom, kde sa ľudia budú chcie ť stretnú ť. A s 
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doladením okolia sa stane jednou dominantou, krásno u 

zelenou dominantou Bratislavy.   

 

 Ja mám pocit, že sme to celé dali na úrodnú pôdu, 

lebo tá diskusia a vôbec tie návrhy riešenia vzh ľadom na 

ten časový stres, ktorý máme, sa uberá dobrým smerom. A 

dúfam, že výsledkom bude zelený most, ktorý bude sp ája ť 

dva (gong) zelené kúty mesta, a síce sad a Šafáriko vo 

námestie. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, aby ste citlivejšie narábali s tými 

mikrofónmi.  

 Ako prvá prihlásená v našej diskusii po vystúpení 

pána predsedu Freša je pani starostka Rosová. 

 Nech sa pá či, máš slovo, pani starostka. 

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto:  

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán primátor. Strávili sme v 

posledných d ňoch aj spolo čne, a zrejme aj každý sám dos ť 

hodín nad diskusiami a úvahami o riešení rekonštruk cie 

Starého mosta. A mne pri týchto diskusiách vyvstalo  možno 

ešte viac otázok ako odpovedí.  

 

 Treba zdôrazni ť, že dnes sa nebavíme o tom, že či 

chceme alebo nechcem rekonštrukciu. To je už celkom  jasné, 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

200  

a v tomto smere konsenzus už jednozna čne zaznel; tak ako 

po ňom vlastne volal aj pán župan.  

 

 Ale k tým otáznikom. 

 Jeden z nich aj po dôkladnom oboznámení sa s 

materiálom, ktorý je predložený na toto zastupite ľstvo je 

takýto: Pre čo vlastne kladieme poslancom takúto výsostne 

odbornú otázku, či konštrukcia má by ť taká alebo onaká, či 

má by ť lávka 4,50 alebo 4,70?  

 Aké je toto politické rozhodovanie, ako sú poslanc i 

mestského zastupite ľstva vlastne v tomto kompetentní sa 

rozhodnú ť? 

 Ve ď toto je, pod ľa mňa, celkom isto úloha pre 

odborníkov. 

 

 Snažila som sa nájs ť odpove ď. Poctivo som si teda 

pre čítala aj pôvodný materiál, tak ako bol navrhnutý, a  

musím poveda ť, že slovo "konštrukcia", vrátim sa spä ť, 

domnievala som sa totiž že je to preto, lebo v pôvo dnom  

materiáli sme schválili čosi, čo by bolo v rozpore s 

takýmto riešením. Naozaj som tam ni č také nenašla. 

 

 Slovo "konštrukcia" som tam našla s výnimkou 

tabuliek, kde tam išlo skôr o časový harmonogram dvakrát. 

A to v súvislostiach ktoré vôbec nehovorili o tom, či 

rebrová, či priehradková, či aká. Hovorí sa napríklad; je 

rovnako ve ľmi pravdepodobné. Čiže ni č.  

 Je ve ľmi pravdepodobné, že rekonštrukcia mosta s 

využitím pôvodných konštruk čných častí hlavne nosníkov, 

bude finan čne ekvivalentná novej mostnej konštrukcii s 

jednoduchším spôsobom montáže.  
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 To je veta, kde sa hovorí slovo "konštrukcia". 

 

 A ďalšia veta: Na existujúcej elektri čkovej trati 

Šafárikovo námestie - Hlavná stanica, sa zrealizuje  

viacpásová ko ľaj, vymenia sa všetky ko ľajové 

rekonštrukcie. 

 Nikde inde tam slovo konštrukcia nenájdete. 

 

 Takže ja neviem, pre čo vlastne my máme, teda 

poslanci, majú dnes diskutova ť o tom a schva ľova ť 

uznesenie na tému, aká bude konštrukcia. 

 

 Mne z toho vychádza, že je to zástupná téma. Že je  to 

zástupná téma, ktorá má akosi uznesením, ktoré bude  

schválené zastupite ľstvom legitimizova ť situáciu, že ideme 

rekonštruova ť Starý most bez architektonickej sú ťaže, 

pretože jednoducho sa pod to podpíšu všetci poslanc i. 

 

 Ja viem, že na to nie je čas. Ale chcem sa vráti ť do 

obdobia približne pred rokom, ke ď som aj ja osobne teba, 

pán primátor, po konzultáciách s odborníkmi upozor ňovala 

na to, že všetci tí, ktorí majú čo k tomu poveda ť, od 

riadite ľa Dopravoprojektu až po mostárov hovoria, že 

jednoducho najneskôr pri samotnej rekonštrukcii sa ukáže, 

že nie je možné použi ť sú časné materiálové prvky, a že 

proste budeme musie ť pristúpi ť k zásadnejšej obnove tohto 

mosta.  

 

 Vtedy si ma ubezpe čoval, že nie, že sa ten most  

jednoducho len preloží, trošku sa naleští, vyma ľuje, 
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dorobí sa tam tra ť a potom sa dá naspä ť, a nehrozia žiadne 

takéto riziká. 

 

 Dnes sa ukazuje práve aj na základe tohto materiál u, 

že opak je pravdou, a že sme vlastne stratili vyše roka 

času, v ktorom tá architektonická sú ťaž prebehnú ť mohla. 

Keďže sa to ale nestalo, dnes samozrejme nebudeme plak ať 

nad rozliatym mliekom a h ľadajme riešenia ako dosiahnu ť 

to, čo pomenoval predo mnou pán Borgu ľa, aby ten most 

skuto čne bol hodnotným verejným priestorom a aby bol 

súčasťou zelenej oázy v strede mesta. 

 

 Ja preto chcem poprosi ť poslancov, aby pozmenili 

uznesenie tak ako je navrhnuté, a aby v ňom podstatne 

silnejšie legitimizovali pani hlavnú architektku, a by v 

tomto zmysle dotvorila so svojim tímom architektoni cké 

riešenie mosta. 

 

 Pevne verím, že niektorí z poslancov, s ktorými sm e o 

tom diskutovali, predložia takýto návrh, pretože to  nie je 

v mojej kompetencii. Takže poprosím, urobme všetko preto, 

aby ten most bol naozaj krásny. Ale predovšetkým ri ešme aj 

otázku Šafárikovho námestia a Štúrovej ulice. Tak a ko je 

to v sú časne platnom územnom rozhodnutí je to ve ľmi 

inžinierske riešenie, podobne ako je inžinierske ri ešenie 

mosta. Toto si táto časť mesta naozaj nezaslúži. Tie 

návrhy ob čianskeho združenia Lepšia doprava sú skuto čne 

zmysluplné a ve ľmi by som sa prihovárala za to, aby sme 

ďalej (gong) pokra čovali v ich zmysle. Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Ďakujem pekne. 

 Ja sa k tvojmu vystúpeniu, pani starostka, vyjadrí m v 

závere čnom slove, lebo si nehovorila vo všetkom dos ť 

presne na tú tému ktorú máme. Ale to nebudem teraz 

rozobera ť. Vyjadrím sa k tomu.  

 Pán poslanec Kríž má slovo.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Ja by som sa nerád tu 

zaoberal príliš podrobnými technickými detailmi. Ka ždý kto 

má pozná vie, že som ve ľkým fanúšikom a stúpencom tohto 

projektu. Takto som sa vyjadril aj na všetkých minu lých 

prerokovaniach tohto zámeru. A taktiež na verejnom 

prerokovaní v Petržalke, kde bol prítomný aj pán pr imátor, 

kde mala široká či už laická alebo odborná verejnos ť 

možnosť k tomuto diskutova ť a vznáša ť svoje pripomienky. 

 

 Ja urobím maximum pre to, aby tento projekt bol čím 

skôr realizovaný a nielen v prospech obyvate ľov mestskej 

časti Petržalka ale v prospech obyvate ľov celého mesta.  

 

 Myslím si, že stále nehovoríme o novom moste, ale 

rozprávame o tom, že ide o rekonštrukciu mosta. To znamená 

nahradia sa niektoré časti a dokážeme využi ť jedine čnú 

príležitos ť, ke ď z európskych finan čných prostriedkov 

vieme naštartova ť proces, ktorý naozaj skon čí nosným 
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systémom, ktorý bude ľudí pomocou Tram-Trainu vozi ť až na 

južnú časť Petržalky. 

 

 

 Ve ľmi pozorne som po čúval pána predsedu Bratislav-

ského samosprávneho kraja, pána župana Freša, a v j eho 

vystúpení mi rezonovali niektoré ve ľmi pozitívne 

myšlienky. Vypichnem citáty "chyti ť to do rúk a drža ť 

spolu". Toto je pod ľa mňa k ľúčový odkaz. 

 

 Naozaj, v tomto prípade by sme mali zahodi ť politické 

tri čká a príslušnos ť či už k politickým stranám alebo k 

jednotlivým mestským častiam, z ktorých pochádzame. A 

naozaj tomuto procesu pomáha ť všetkými desiatimi, aby bol 

čím skôr naštartovaný. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Vážené zastupite ľstvo, každé mesto na tejto zemeguli 

má svoju logiku vývoja. Aj naše mesto, mesto Bratis lava, 

má svoju logiku vývoja. Už dávno, a minule som to t iež 

povedal na zastupite ľstve, nemôžme vníma ť Petržalku ako 

nejaký apendix tohto mesta. Je to integrálna centrá lna 

súčasť nášho mesta. Naše mesto je pravobrežné, ľavobrežné. 
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 Máme tu Starý most, ktorý ke ď bol postavený v tom 

1892, bol to most za mestom, na konci mesta. Mal sv oju 

logiku.  

 

 Potom, ke ď bol v druhej svetovej vojne zbombardovaný 

a Sovietska armáda postavila nový most, ako do časné 

ženijné dielo, opä ť sa potvrdilo, v týchto zemepisných 

kon činách má jednotka do časnosti iné parametre ako všade 

na svete. 

 

 Dnes sme v situácii, že tento Starý most musíme 

rekonštruova ť. A robili by sme to bez oh ľadu na to, že či 

po tomto moste pôjde Nosný dopravný systém tohto me sta. 

Rovnako by sme sa museli rozhodova ť.  

 

 Bol som na tom stretnutí na Spolku architektov, a 

myslel som si, že tam dostanem odpovede na moje otá zky. 

Odišiel som z tohto stretnutia s ešte viac otázkami , ako 

som tam prišiel. Hlavne preto, že som si uvedomil j ednu 

vec, že samozrejme, každý most je možno inžinierske  

riešenie. Bolo by to v prípade toho, keby sme stava li Nový 

most niekde pod Slovnaftom.  

 

 My ale musíme rekonštruova ť Starý most, ktorý je v 

centrálnej mestskej časti. Je to ten mestotvorný prvok. 

Keď si zoberieme Redutu Bratislavy, ke ď sa na ňu dívame z 

petržalskej strany, tak ten Starý most je toho inte grálnou 

súčasťou. Proste je to vizuál tohto mesta.  

 

 A preto nie je nepodstatné len to, že či ho, ako ho 

inžiniersky budeme rieši ť. Je ve ľmi dôležité aj ako ho 
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architektonicky budeme rieši ť, pretože je to verejný 

priestor. Verejný priestor je to nielen na samotnom  moste, 

ale je to aj na jeho predpoliach, či už na staromestskej 

strane v prostredí Šafárikovho námestia, alebo na 

petržalskej strane na Bosákovej. A samozrejme, aj t ie 

pochôdzné časti samotného mosta.  

 

 Ke ď si zoberieme navrhnuté uznesenie, je to pre m ňa 

taká trošku absurdná situácia, lebo tam budeme schv aľova ť, 

že pochôdzná časť bude ma ť 4,5 metra. Keby som ako 

poslanec teraz navrhol dopl ňujúci alebo pozme ňujúci návrh, 

že to bude 4,9 metra a poviem vám: Kolegovia, zahla sujte, 

lebo som vám sympatický, tak a vy to zahlasujete, t ak bude 

to 4,9 metra. No, tak toto je to, čo my máme ako mestskí 

poslanci rozhodova ť? 

 Ve ď to je pre m ňa nepodstatné z h ľadiska 

rekonštrukcie mosta. 

 

 My sme sa rozhodli, že preto, že nemáme peniaze na  

to, aby sme tento mestský most zrekonštruovali z me stských 

peňazí, že využijeme na to európske zdroje. A jediná 

cesta, ako sme to mohli urobi ť bola tá, že sme povedali, 

že cez tento most urobíme Nosný dopravný systém do 

Petržalky, ktorý napojíme na dopravný systém v rámc i 

Bratislavy a bratislavského regiónu. 

 

 Je ve ľká otázka pre m ňa, že či tých 83 miliónov, 

ktoré do toho dáme, nám naozaj tá Európska únia zap latí?  

 

 Lebo viete, každé Eur, ktoré dostanem z Bruselu 

funguje tak, že najprv pošleme 53 centov slovenskýc h 
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daňových pe ňazí do Bruselu, oni k tomu dajú tých 47 centov 

a pošlú sem naspä ť. 

 

 

 Čiže to znamená, že ke ď nebudeme úspešní v tomto 

riešení, tak budeme musie ť tých 83 miliónov zaplati ť. A to 

nie sú len nejaké peniaze, ktoré pristavajú z nejak ej inej 

planéty, to sú aj naše da ňové peniaze. Čiže sa k tomu 

musíme postavi ť ve ľmi, ve ľmi zodpovedne, aby to fungovalo. 

 

 Preto som aj s oh ľadom na navrhnuté uznesenie, o 

ktorom budeme hlasova ť, sa rozhodol, že dám dopl ňujúci 

návrh. A síce, že ten bod A, ktorý tam je, ukon číme za tou 

zátvorkou, príde tam bodka, vypustí sa nasledujúci text. 

 

 A navrhujem, aby tam prišiel nový text B s tým, že  

žiadame primátora, aby poveril hlavnú architektku v  

spolupráci s odborníkmi z radov architektov vypraco vať 

architektonické riešenie tých častí Starého mosta, ktoré 

tvoria verejný priestor.  

 Jednoducho pre m ňa, (gong) chcem ďalší. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Pre m ňa to má tu ten dôležitý aspekt, že my 

nerozhodujeme nielen o Nosnom dopravnom systéme v t omto 

meste, ale rozhodujeme aj v rámci toho o rekonštruk cii 
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Starého mosta. A ja chcem, aby táto rekonštrukcia 

zabezpe čila taký Starý most, ktorý bude nielen z 

technického h ľadiska, ale aj z toho architektonického 

hľadiska nie čím, čo na ďalej bude predstavova ť dobre 

spracovaný verejný priestor. To znamená, na moste, aj na 

jeho predpoliach.  

 To chcem dosiahnu ť, vážení poslanci. 

 

 

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 pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som iba fakticky zareagoval na 

prejudikovanie nejakého možného vývoja. Nemôžme sa takto 

skepticky stava ť k tomu, že či dostaneme peniaze. Ja verím 

tomu, že ke ď sa ten projekt pripraví, bude tak kvalitne 

projekt pripravený, že tie peniaze z Európskej únie  prídu. 

Potom by sme naozaj nemohli pri takomto pesimizme s a do 

ni čoho púš ťať. Ďakujem. S ostatným súhlasím. 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 Pilinský. 
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Mgr. Peter  P i l i n s k ý, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 Ďakujem.  

  

 Ja by som sa chcel ešte raz spýta ť, aby som dostal 

jasnú odpove ď na to, pre čo sme sa vlastne dostali do tej 

časovej tiesne?  

 Toto zastupite ľstvo funguje už vyše roka a hne ď od 

začiatku sme tento problém teda mali na stole.  

 

 A plne sa teda stotož ňujem so stanoviskom pani 

hlavnej architektky. Myslím si, že bolo úplne, teda  

najlegitímnejším spôsobom by bolo skuto čne rieši ť to 

verejnou architektonickou sú ťažou. 

 

 Ja iba chcem poprosi ť, aby nehádzala flintu do žita. 

Možno, že v tomto prípade sa to nepodarilo, ale ver ím, že 

teda pri všetkých ostatných prípadoch, tak ako sme si to 

ako nové zastupite ľstvo predsavzali, sa nám to bude dari ť.  

 

 A ja len teda si dovolím dúfa ť, že nasledujúce 

zastupite ľstvo nebude túto stavbu rieši ť podobne, ako sme 

my riešili Zimný štadión.  

 

 

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. Budem sa snaži ť by ť 

vecný, lebo keby som to mal bra ť politicky, tak sa tu 

budem do nekone čna hádza ť o zem a trva ť na tom, aby bola 

vypísaná architektonická sú ťaž. Budem dáva ť návrhy, aby sa 

za pamiatkovo chránené objekty vyhlasovalo tam to a lebo 

onehdo. A budem to proste do nekone čna zdržova ť.  

 Asi viete, pán primátor, o čom hovorím. 

 

 Ale budem vecný, pretože viac sa považujem za 

stavebného inžiniera ako politika. A táto problemat ika mi 

je blízka, pretože som vyštudoval mosty a konštrukc ie, 

takže chcem sa k tomu vyjadri ť z tohto poh ľadu. 

 

 Mám pocit, že v zastupite ľstve už je tak nejak 

väčšinovým ten názor, že treba ten most urobi ť nanovo a 

neopravova ť ten starý. A tie argumenty technické, ktoré sú 

uvedené v materiáli, ja považujem za vážne, a tiež sa 

prihováram za túto alternatívu. 

 

 Zárove ň by som sa rád zastal pána Ma ťaščíka. Nie že 

by som mal nie čo proti tomu, aby pani architektka do toho 

hovorila, a prinášala nie čo nové. Ale poprosil by som o 

také nejaké isté milosrdenstvo vo či nám konštruktérom, 

lebo mám taký pocit, že predstava, že most bude zel ený a 

bude z lián, že to asi je celkom scestné. A treba b ra ť 

proste do úvahy aj technické parametre, a proste fy zikálne 

záležitostí, ktoré to do istej miery obmedzujú. 

 

 Takže pani architektka má moju dôveru, ale bol by som 

rád, keby to bolo s citom. A možno aby to tá komisi a 
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architektov, nechcem poveda ť že nezdržovala, ale aby to 

malo taký plynulý priebeh, a aby sme naozaj stihli tie 

termíny, ktoré stihnú ť máme. Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pani prvej námestní čke Kimerlingovej; 

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: 

 Ja na záver by som iba chcela, že rozprávame tu o 

starej konštrukcii alebo rekonštrukcii čiasto čnej alebo o 

výmene konštrukcie celej za novú, a nepovedali sme ni č o 

peniazoch. A myslím si, že to je ve ľmi dôležité, aby sme 

teraz povedali, aký je rozdiel v cene, medzi tou 

čiasto čnou výmenou konštrukcie mosta a tou úplnou výmenou 

konštrukciou mosta.  

 Pretože chápeme, že je diametrálne rozdielna 

životnos ť 30 rokov a 100 rokov, teda minimálne 100 rokov 

ako tu s ľubujú. 

 

 Ale v materiáli sa o peniazoch hovorí na strane 1,  

kde je povedané, že ak by sme čiasto čne vymenili tú 

konštrukciu, tak by tých 32 miliónov nebolo ú čelne 

vynaložených.  

 

 A potom na strane 10 je tabu ľka, kde to máme napísané 

tak, akože tá čiasto čná výmena konštrukcie by bola za 
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zhruba 28 miliónov a tá zmena za novú, teda výmena za 

úplne novú konštrukciu, tá by stala 33 miliónov. A potom 

sú tam výhody a nevýhody popísané.  

 

 Ale na verejnom prerokovaní ja som zachytila, že 

rozdiel medzi týmito je zhruba 4 milióny. 

 

 A ono, ja viem, že 1 milión hore dolu, ale ono je to 

v starej mene 30 miliónov a nie jeden. Takže hádžem e tými 

miliónmi dos ť, ale nikde sa tu nehovorí o tých peniazoch.  

 

 A ja si myslím, že to je to hlavné, čo tu budú 

poslanci odsúhlasova ť, že či dáme na to takú sumu alebo 

onakú sumu. A z tých súm potom vznikajú kauzy. 

 

 

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. Ešte raz vystúpim faktickou.  

 Áno, je to dobrá otázka, ale ke ď je to o takýchto 

peniazoch, ako hovoríte 4 milióny Eur, pre m ňa je ove ľa 

dôležitejších tých 70 rokov životnosti, ako ur čitý objem 

peňazí. Ale samozrejme, treba aby to tu zaznelo, ten 

rozdiel. 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 Drozd je aj riadne prihlásený do 

diskusie. Takže nech sa mu pá či, dávam mu slovo. 

 

 

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

 Takže ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa vyjadril 

za seba, aj za náš klub. Samozrejme, my sme aj na k lube 

rozprávali o veciach, ktoré sa týkajú architektonic kej 

súťaže a všetci by sme si radi predstavili naozaj 

medzinárodnú architektonickú sú ťaž na naozaj takýto most, 

ktorý tu máme. Ale samozrejme, aj na základe rozhov oru s 

tebou, pán primátor, sme dospeli k názoru, že podpo ríme 

tento materiál, a podporíme ten variant, ktorý sa n aozaj 

týka toho dlhodobejšieho časového horizontu. Čiže ten 

variant, kde sa použije nová mostná konštrukcia z n ovej 

ocele.  

 

 Samozrejme, ako podotkla pani námestní čka, chceme 

počuť tie čísla oh ľadom financií, ale myslím, že z 

racionálneho h ľadiska ten variant by bol ove ľa 

prijate ľnejší. 

 Takže za náš klub vyjadrujem podporu tomuto 

materiálu. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. Ak dovolíte, dámy a páni, ja sa 

vyjadrím ešte v diskusii, aby ste nemali pocit, že chcem 

nejakým spôsobom obmedzi ť váš priestor na vyjadrenie.  

 

 Ak tu hovoríme dnes o architektonickej sú ťaži a o 

tom, že mala by ť sú ťaž, tak sú ťaž bola pripravená v roku 

2008. To ste tu po čuli, pani hlavná architektka to ve ľmi 

podrobne zacitovala, a je škoda že nebola. Nemali b y sme 

dnes čo rieši ť, či máme pekný most alebo taký most. Bol by 

výsledkom sú ťaže a ur čite by bol prijate ľný, pretože by 

nikto nemohol tú procedúru spochybni ť.  

 

 Stalo sa to, že v roku 2008 pán primátor povedal: Ide 

kríza, nebudú peniaze, sú ťaž nám netreba. Lebo s ľúbil na 

tú sú ťaž milión korún v tom čase; ešte boli koruny. A bola 

predstava, že ten ví ťazný tím získa takú odmenu, aby ho to 

motivovalo urobi ť čo najlepšie dielo.  

 

 Túto sú ťaž nemáme.  

 A ke ď pani starostka Rosová hovorí, že mali sme ju 

urobi ť, pred rokom pani starostka sme ešte nevedeli, či 

vôbec budeme o tomto projekte môc ť uvažova ť. 

 

 Pred rokom sa pán predseda Frešo ujal úlohy, že na  

pôde BSK sme za čali robi ť odborné stretnutia a 

diskutovali; ve ď to tu pripomenul dnes.  

  

 Diskutovali sme o tom, ako peniaze z Opera čného 

programu doprava na infraštruktúru Integrovanej dop ravy 

zachráni ť pre Bratislavu. Pretože vyzeralo to tak, že ani 

filiálka, ani toto riešenie nie je schodné. Tri mes iace 
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sme diskutovali, alebo dva mesiace sme diskutovali na pôde 

BSK, potom sme v júni prišli s materiálom do tohto 

zastupite ľstva, kde sme výsledky tejto diskusie 

predložili. Že áno, je to možné. Lebo vtedy sa hovo rilo, 

buď, alebo. Bu ď bude filiálka, bu ď bude Starý most.  

 

 Dnes sa hovorí o tom, že to riešenie môžme urobi ť 

tak, aby sa obe tie diela odfinancovali za tie peni aze. 

Obe sa skromne nadimenzovali z h ľadiska čísiel. 

 

 To znamená, výsledkom tej práce, ktorá sa urobila z 

iniciatívy župy, kde boli Železnice, Ministerstvo d opravy, 

mesto, bola otázka, že vôbec môžme o tom uvažova ť.     

 

 A zásadné riešenia sme tu prijímali v októbri. 

 Keby v októbri bolo zaznelo, že po ďme rieši ť sú ťaž, 

ani vtedy sme ešte nevedeli, že môžme uvažova ť o novej 

mostnej konštrukcii. 

 

 Čiže to, že sme v časovej tiesni vyplýva len z toho, 

že my sami na budovanie Nosného dopravného systému a 

Integrovaného dopravného systému peniaze nemáme a c hceme 

použi ť Opera čný program doprava, kde takéto peniaze 

alokované sú a musíme ich minú ť do konca roku 2015 vrátane 

plného ukon čenia. To je celý problém.  

 

 Keby sme tento limit nemali, tak to môžme natiahnu ť, 

schváli ť tu dnes sú ťaž a postupova ť úplne iným spôsobom. 

 

 Ten návrh, ktorý predniesla pani hlavná architektk a 

by som ja stru čne charakterizoval takto: 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

216  

 

 Máme pripravenú novú mostnú konštrukciu s ktorou 

vyslovíme dnes súhlas; tak je koncipované to uznese nie. Aj 

tie výhody, ktoré nám to prinesie s tým, že chceme,  aby sa 

tie verejné priestory, nielen stvárnenie mosta, nie len 

mobiliár, osvetlenie, ale verejné priestory, tak ak o to 

predniesol pán poslanec Šov čík, dotvorili v spolupráci s 

architektmi. Toto je asi to čo vieme stihnú ť. 

 

 O mesiac, ke ď sa tu stretneme, 26. apríla, dostanete 

informáciu v akom sme stave. Časovo ten harmonogram je 

mimoriadne napnutý. Ten mesiac, ktorý teraz pridáva me, nám 

umožní urobi ť si predstavu o tom, čo sa v tom 

architektonickom dotvorení mosta a oboch tých predm ostí, o 

ktorých tu bola re č, dá urobi ť.  

 

 Intenzívne sme pracovali už od 1. marca. Pani 

architektka by mohla poveda ť, ko ľko stretnutí absolvovala 

ona sama. Mali sme stretnutie aj spolo čné, kde sme sa 

snažili pripravi ť si akési východiská k tomu, pretože sme 

cítili, že budeme s tým chcie ť a budeme musie ť urobi ť. A 

vidím, že vy tento postup podporujete. 

 

 Čiže nechceme legitimizova ť ni č. Myslím si, že sme 

ani nestratili to ľko času, aby sme mohli poveda ť, že mali 

sme to urobi ť nejakým spôsobom inak. 

 

 Chceme rieši ť priestory na Štúrovej. 

 Chceme rieši ť Šafárikovo. To súvisí s tými 

predmostiami.  

 Čiže myslím si, že máme ten koncept urobený  dobré. 
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 Niekto tu spomenul, aby to nebolo ako Zimný štadió n. 

 My budeme hne ď ďalší bod rieši ť Zimný štadión.  

 

 A ja som vám ten materiál dnes predložil práve pre to, 

aby to tak nebolo. 

 

 Predstavte si, že by som ja ako primátor urobil 

rozhodnutie že; no, konštrukciu nikto neriešil v to m 

minulom materiáli, tak ja poviem že bude nová konšt rukcia, 

dohodnem s architektmi a s pani  hlavnou architektk ou, a v 

pohode.  

 A 5 miliónov Eur o ktoré, alebo 4 milióny Eur, o 

ktoré je to drahšie, si zoberieme ja na svoje triko . 

 Ja takto postupova ť nechcem.  

 

 Ja si myslím, že takto by to nikdy nemalo by ť. 

 Ak sme sa tu na nejakom riešení dohodli, mali by s me 

v zastupite ľstve hovori ť o tom, ak to riešenie chceme 

zmeni ť a vyžaduje si financie, pani námestní čka to správne 

povedala, a je to v tom materiáli otvorene povedané , či sa 

s tým stotož ňujeme alebo nie. 

 Je to o tom, či chceme viac za vä čšie peniaze.  

 

 My sa spoliehame prosím na to, že neprekro číme 

rozpo čet, ktorý je alokovaný v tom Opera čnom programe 

preto, že verejná medzinárodná sú ťaž na výber zhotovite ľa 

nám prinesie pod ľa nás nižšie náklady (gong) aj pri tom 

riešení, ktoré je drahšie.  
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 Tam na to sa spoliehame a za to by sme mali vlastn e 

rieši ť tie veci, rieši ť tie veci aj z finan čného h ľadiska, 

nie drahšie ako to pôvodné riešenie.  

 To ľko z mojej strany.   

 Pán poslanec Fiala sa prihlásil. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja by som rád spýtal pani hlavnej 

architektky, či je pripravená akceptova ť to riešenie, 

ktoré navrhol pán poslanec Šov čík? 

 A prípadne aj konštruktéra toho mosta, že teda, či si 

túto spoluprácu vedia predstavi ť, prípadne či by to nemalo 

za následok nejaké oneskorenie prác? 

 Nech by sa vyjadrili. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani hlavná architektka, nech sa pá či, vy sa 

vyjadríte na tú otázku, ktorú ste dostali. 

 Poprosím, keby ste zapli mikrofón; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za otázku. Ako pán primátor spomenul, tak už  

intenzívne mesiac sa stretávame. Myslím, že sme dos peli ku 

konsenznému riešeniu, že sme našli nezávislého proj ek-

tanta, ktorý nielenže nie je členom Slovenskej komory 

architektov, a chcem pod čiarknu ť, že v spolupráci s 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

219  

komorou bol tento človek vybratý. A tohto pána architekta 

akceptuje aj pán Ing. Ma ťaščík. 

  

 Ja nechcem vôbec robi ť most s lianami. My si musíme 

jasne uvedomi ť, kde toto dielo máme osadené. Myslím, že 

pán Šov čík to ešte jednozna čne pod čiarkol tým, že povedal, 

v akej polohe a v akej funkcii bol tento most po čas svojho 

vzniku a v akej je teraz. 

 

 Ja už neviem, aké by som vám argumenty predostrela , 

len vás pekne poprosím, architekti tu nie sú žiadni  

okráš ľova či. Architekti a urbanisti v tomto meste, pretože  

nebola ani jedna verejná sú ťaž za 22 rokov, nemohli 

dokáza ť, že sú a musia by ť plne zodpovední za tvorbu 

verejného priestoru. Za tvorbu verejných stavieb, k de musí 

byť ukázaná tá najvä čšia kvalita. 

 

 Verejné stavby v iných mestách sveta, sú tie 

najkvalitnejšie, najlepšie vysú ťažené architektúry. Tie 

vytvorili tie medzinárodné hviezdy, Zadi Hadi, Fost erov a 

im podobných.  

 

 A toto si treba tuto naozaj s plnou vážnos ťou 

uvedomi ť. My nie sme žiadni prikráš ľova či, my si proste 

uzurpujeme prirodzené právo vstúpi ť do tvorby verejného 

priestoru. A týmto verejným priestorom tento most j e, v 

tejto polohe ve ľmi dôležitý. Nemá vyzera ť ako železni čný 

most. 

 

 Príklady, ktoré kolega, pán Ing. Ma ťačšík ukazoval, 

sú oby čajné železni čné mosty v Rakúsku, niekde v krajine, 
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niekde v Pampe, nemajú s centrálnou polohou dôležit ého 

hlavného mesta, jedného z hlavných miest Európskej únie, 

ni č spolo čného. 

 

 Takže, aby sme si teda povedali, naliali čistého 

vína, ja vám poviem úplne úprimne.  

 

 Ja zatia ľ nevidím vôbec vô ľu, že by som do toho 

projektu mohla nejako vstupova ť. Ja robím stále kroky, 

posúvame sa pomali čky. Ve ľmi pomali čky na to, v akej sme 

časovej tiesni. A ja vám po mesiaci viem poveda ť, že či 

sme sa posunuli dozadu alebo vôbec niekde dopredu. 

 

 Ja vám tu neviem, bohužia ľ, garantova ť, že táto vô ľa 

bude.  

 

 A ja by som vás teda požiadala, aby ste mi dali te nto 

mandát. Ja to rieši ť nebudem ako sama. Teraz sa ma pýtal 

redaktorka z TA3, či ja si sadnem a budem kresli ť návrh? 

Nie! To bude robi ť nezávislý architekt, ktorý žije v 

Anglicku. Volá sa Igor Marko, a na ňom sme sa zhodli.  

 

 Igor Marko bol tretí v sú ťaží z 200 kandidátov na 

most Miléniu bridge v Londýne. To je nejaká kapacit a. Takú 

na Slovensku v architektonickej obci nemáme. 

 

 A ja by som bola teda ve ľmi rada, keby sa možno aj 

jeho meno objavilo v uznesení, aby sme si jasne pov edali: 

Tak toto konkrétne ideme dorieši ť, a aby aj statici. Ja, 

akože ke ď mňa prosíte o zhovievavos ť, tak ja prosím vás o 

zhovievavos ť, páni stavební inžinieri. My nemáme ani šancu 
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teraz ukáza ť, že ako tento most by mohol vôbec vyzera ť 

lepšie. Alebo variantne lepšie. A vás presved či ť o novej 

kvalite takéhoto mostu.  

 A vy nás žiadate o zhovievavos ť?    

 Aby som akceptovala takéto, poviem koštruktérske, 

veľmi dobré naprojektované dielo? 

 

 Ja proti tomu nemám ni č, ale to je technické dielo, 

ktoré nemá v tejto výsostnej mestskej polohe čo h ľadať. 

 

 Takže ja vás žiadam naozaj o podporu. 

 A toto je, pod ľa mňa, tá zodpovednos ť, ktorú by ste  

mohli prebra ť. Podpori ť nás architektov v tom, aby tím 

statikov jednoducho bol prinútení nás akceptova ť. 

 Neviem, čo mám už k tomu ďalej doda ť. 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 Pilinský.  

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by teda chcel sa trošku prikloni ť na 

stranu architektov, ke ď to teda tak vnímam, či to je 

nejaká vojna stavební inžinieri, teda mostní inžini eri a 

architekti.  
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 Ja si myslím, že skuto čne je hanbou aj pre toto 

mesto, aj teda pre minulé obdobie, že minimálne pro jekt, 

ktorý realizovali architekti, projekt mestské zásah y, kde 

bolo venované tisíce, tisíce hodín zo strany archit ektov 

bezplatne, kde ponúkli mestu návrhy akým spôsobom r ieši ť 

takéto verejné priestranstvá, a po "x" rokoch z toh to 

projektu nie je realizované ni č.  

 

 Takže ja si myslím, že skuto čne by sme mali pristúpi ť 

k tomu, aby sme kone čne za čali pracova ť na tom, aby hlavné 

mesto vyzeralo, aj naše hlavné mesto vyzeralo tak, ako 

tuná boli tie krásne obrázky z kade-tade zo sveta, z 

Európy alebo aj z inokade. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na pani hlavnú architektku reaguje ďalej pán poslanec 

Šovčík. 

 

 

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

 Presne to. Ten návrh uznesenia, ktorý som predloži l, 

je cesta k tomu, čo požaduje pani hlavná architektka. 

 Takže vás žiadam o jeho podporu. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Vy ste tam navrhovali projektova ť. A to sloví čko ma 

tam trošku vyrušuje, čiže ja by som vás chcel pozva ť sem 

ku mne, aby sme sa na to pozreli, ešte na ten text.  

 Diskutujeme faktickými poznámkami.   

 Pán poslanec Drozd, potom pán poslanec Pekár. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na túto diskusiu .  

  

 Ja by som, ja som študoval priemyselný dizajn na 

technike, čiže k tej architektúre mám blízko. A ja by som 

naozaj nezhadzoval až tak tú takú, povedzme také te chnické 

vyjadrenie toho mostu. 

 

 Ke ď si pozrieme napríklad Sydney, kde je naozaj 

moderná budova opery a oproti nej je naozaj takéto 

technické konštruk čné dielo toho prístavného mostu. Čiže 

ja si myslím, že sk ĺbi ť aj takéto technické riešenie s 

modernou architektúrou je možné a vidíme to z príkl adov zo 

sveta. 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: 
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 Ďakujem za slovo. Tiež mi pripadá divné, že pani 

architektka apeluje na poslancov, aby sme jej pomoh li, aby 

sa mohla vyjadri ť k tomu čo je predkladané.  

 Ve ď potom na čo je pani architektka pani 

architektkou, aké má kompetencie, a my musíme uznes ením 

jej pomôc ť, aby mohla zasiahnu ť do tohto diela?  

 

 Ve ď máme tu projekt, máme tu spolo čnos ť, ktorá 

pripravuje tento projekt, tak dajme jej dôveru, aby  sme sa 

pohli. Lebo hovoríme tu o časovej tiesni.  

 

 Ve ď pani architektka mohla aj bez uznesenia mestského 

zastupite ľstva koordinova ť kroky METRA, akciovej 

spolo čnosti. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja som sa len teraz dozvedela, že 

nejaký pán architekt Marko; ja ho vôbec nepoznám a ur čite 

mu dôverujem. Len sa chcem spýta ť, či v rozpo čte máme 

nejakú kapitolu na jeho odmenu?  

 (Poznámka.) 

 Zadarmo? Tak to nebolo povedané. Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To nikto zatia ľ nepovedal.  

 

 Prosím, keby sme dokon čili odpove ď na otázku, ktorú 

položil pán poslanec Fiala. Položil ju pani hlavnej  

architektke a položil ju pánovi projektantovi. Pán Ing. 

Maťaščík sa vyjadrí, ako je pripravený na spoluprácu pri 

dotváraní toho verejného priestoru pri moste. 

 Pán inžinier, nech sa pá či. 

 

Ing. M a ť a š č í k, projektant: 

 Ako ví ťaz medzinárodnej verejnej sú ťaže spolupracujem 

na tomto moste s architektom Bauerom, spoluautorom nového 

Národného divadla. S architektom Ivanom Markom, s k torým 

sme spolupracovali už na moste Apollo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S Ivanom Markom starším, hej.   

 

 

Ing. M a ť a š č í k, projektant: 

 Starším. Skôr než nás komora poverila už predtým s om 

oslovil Igora Marku a popritom spolupracujem ešte s  

ďalšími architektmi. Nechcem tu zdôraz ňova ť ďalšie veci, 

ale som autorom architektonického riešenia piatich stavieb 

roka. Som autorom mostov, ktoré majú európsku cenu a cenu 

Americkej komory stavebných inžinierov.  
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 V týchto komisiách, ktoré to posudzovali, bola 

väčšina architektov. Takže deli ť ľudí na architektov a na 

ostatných považujem pri takýchto stavbách za absurd né. 

Týchto ľudí treba deli ť na to, čo robia estetické diela, 

čo robia architektúru a na tých čo ju nerobia. A myslím, 

že deliaca čiara nie sú inžinieri a architekti. Ďakujem za 

pozornos ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Pán inžinier, neodpovedali ste na tú otázku, že či 

ste pripravený na spoluprácu s pani hlavnou archite ktkou? 

 

 

Ing. M a ť a š č í k, projektant: 

 Samozrejme, s týmito inžiniermi už spolupracujeme bez 

tohto poverenia. Samozrejme, že som pripravený a sp ravili 

sme už tri, či štyri 5-hodinové rokovania s pani 

architektkou i so všetkými architektmi, ktorých si tam 

pozvala. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalší prihlásený je pán poslanec Kubovi č. 

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:   
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 Pán primátor, ďakujem pekne za slovo. Prosím pekne, 

na celej tejto diskusii sa mi zdá ve ľmi zaujímavé to, že 

všetci máte asi pravdu, ktorí ste diskutovali.  

 

 Ale, to čo sa pýtal pán Fiala, ako ja som sa 

nedozvedel. Ten čas, ktorý  má hlavná architektka a jej 

tím, alebo jej budúci tím na to, aby spracovali daj aký 

relevantný návrh a my sme ho vedeli použi ť v rámci 

žiadosti o finan čné prostriedky z Bruselu. To znamená, že 

veľmi jednoduchá odpove ď. Nikto zatia ľ na túto odpove ď 

neodpovedal. Tak ako poprosím; dobré? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odpoviem. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Len č na 

poslanca Kubovi ča.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Presne toto som mal na mysli aj ja, ke ď som 

hovoril o tom, že aby architekti tak nejako plynule  

spolupracovali, pretože to čo teraz pán kolega Kubovi č 

hovoril, čo sa týkalo architektov, to isté sa týka aj 

technikov, ktorí potom; možno že ten čas je ešte 

náro čnejší, za ktorý oni musia vypracova ť už ten konkrétny 

realiza čný projekt, aby sme stihli tie termíny, ktoré 

stihnú ť máme. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 
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               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak by som ja mal odpoveda ť na tú otázku, tak máme k 

dispozícii jeden mesiac.  

 Jeden mesiac, to znamená 26. 4. tu budeme odpo čtova ť, 

kam sme sa za jeden mesiac náro čnej práce architektov a 

inžinierov, a projektanta diela, dostali. Nemáme vi ac, 

podľa mňa. 

 

 Tak ako ja poznám ten harmonogram, a vyjadrí sa k 

nemu aj pán Ing. Schlosser, máme jeden mesiac, a to  je 

možno maximálny limit, do ktorého môžme ten proces 

natiahnu ť. 

 Pán inžinier, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 

 Ďakujem, pán primátor. Dámy a páni, 31. marca, ale 

bude to 2. 4., čiže v pondelok odovzdávame žiados ť o 

nenávratné finan čné prostriedky, zatia ľ v úrovni draftu. 

Súčasne ministerstvo vyšlo v ústrety. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Po slovensky, predbežný návrh; pardon, aby ste 

rozumeli. Tak to voláme. Nech sa pá či.  

 

 

Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 
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 Od ministerstva sme na obidva projekty dostali tú 

možnosť, že po čas 3 mesiacov, do 30. 6. musíme ma ť finálne 

stanovisko Ministerstva dopravy, ako aj jeho poradc u 

Jaspers.  

 Ministerstvo aj odborníci Jaspersu budú 3 mesiace 

posudzova ť projekty, ktoré sme predložili. Môžem 

deklarova ť len to, že v jednom objekte, ktorý sa, alebo v 

dvoch objektoch, je to vlastne Starý most a obratis ko, 

pravdepodobne Jaspers bude zhovievavý a neza čne ho hne ď od 

2. 4. posudzova ť 

 

 To čo sa tu hovorí, tá časová tiese ň je ve ľmi krutá.  

 Predpokladám, že zajtra, ke ďže ideme predáva ť tento 

náš projekt už definitívne DG MOVE, čo sú vlastne 

reprezentanti Bruselu, celý projekt musí by ť v úrovni 

dokumentácie na stavebné povolenie najneskôr aj s n ovým 

riešením architektonickým, aj s priestormi, so všet kým, v 

tejto podrobnosti poskytnutý okolo 24. apríla.  

 

 Z toho vyplýva, že ak architekti budú na tomto 

spolupracova ť, budú musie ť vypracova ť svoj návrh do tejto 

podrobnosti. Ak nie, predpokladám, že architekti bu dú ma ť 

maximálne 10 alebo 7 pracovných dní na to, aby svoj  návrh 

odovzdali projektantom a títo podrobne všetko rozpí sali, 

rozkreslili a do tabu ľky s číslami uviedli do 24. apríla. 

Toľko k tomu. 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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 Čiže pomýlil som sa len o dva dni, ak teda tak to 

máte spo čítané. 

 

 Čiže myslím si, že je tam zhruba ten mesiac, do 

ktorého musíme vedie ť, kam sa chceme aj v tom dotvorení 

tých priestorov pohnú ť vzh ľadom na termíny, ktoré nemáme 

len my v rukách, ale má ich v rukách aj Ministerstv o 

dopravy, a samozrejme aj Európska komisia prostredn íctvom 

odborného poradcu. 

 

 Ke ďže vidím, že sa do diskusie nikto nehlási, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť do diskusie.  

 

 Chcem sa opýta ť, či chce niekto z predkladate ľov, 

pretože mali sme ich tu viac.  

 Ja som za seba povedal všetko čo som považoval za 

potrebné.  

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

MsZ 

 Ďakujem. Návrhová komisia obdržala dopl ňujúci a 

pozmeňujúci návrh pána poslanca Šov číka, a ten znie takto:

 Ten návrh uznesenia schva ľuje ostane ako A.  

 A pán poslanec navrhuje za zátvorkou, urobi ť bodku, a 

vypusti ť nasledujúci text. 

 

 A ďalší návrh navrhuje doplni ť bod B, ktorý znie: 
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 Žiada primátora, aby poveril hlavnú architektku v 

spolupráci s odborníkmi z radov architektov vypraco vať 

architektonické riešenie tých častí Starého mosta, ktoré 

tvoria verejný priestor. 

 

 Tu ma pani vedúca organiza čného upozornila, že by si 

to žiadalo nejaký termín.   

 

 A možno by to bolo ve ľmi užito čné aj s oh ľadom na to, 

čo sme tu doteraz rozprávali, aby naozaj projektanti  mohli 

začať projektova ť v takom termíne, aby to stihli. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som navrhoval termín 26. 4. 

 My budeme na najbližšom zastupite ľstve predklada ť 

kontrolnú správu; predkladáme ju každý mesiac.  

 Výsledky práce tohto poverenia, ktoré teraz ideme 

hlasova ť, budú predložené 26. 4.  

 Ja som tak už aj hovoril s pani architektkou, aj s  

ďalšími architektmi. 

 

 

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

MsZ 

 Pokia ľ si to pán kolega Šov čík s tým osvojí, nie je s 

tým problém. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Môže by ť? (Áno.)  

 Čiže pán poslanec Šov čík súhlasí s tým, že sa doplní 

do uznesenia termín 26. 4. 

 

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

MsZ  

 Dobre. Čiže s termínom 26. 4. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Prosím, ideme hlasova ť o dopl ňujúcom a pozme ňujúcom 

návrhu pána poslanca Šov číka.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť hlasovalo za, nikto nebol proti, štyria 

sa hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval.   

 Konštatujem, že návrh pána poslanca bol schválený.  

 Pán predseda. 

 

 

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

MsZ 

 Týmto sme myslím ukon čili hlasovanie, lebo tá časť, 

ktorá odtia ľ vypadla, je teraz bezpredmetná. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Ale teraz musíme o celku, lebo to A. sme nehlasova li.  

 Ja som to dal hlasova ť iba ako pozme ňujúci a 

dopl ňujúci, čiže ako keby sme len to B. odsúhlasili a 

vypustili sme z A. nejaký text.  

 Musíme teraz celok. 

 

 

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

MsZ  

 Ja som to pre čítal ako celé. Ale dobré, ak sme 

hlasovali iba po B, tak teraz môžme. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som bol radšej, keby sme dali ako celok. 

 Teraz je to súhlas s tým novým riešením vrátane to ho, 

že sa budú dotvára ť verejné priestory prostredníctvom tímu 

pani hlavnej architektky.  

 

 Prosím, hlasujeme o uznesení ako celku, vrátane te j 

zmeny, ktorú pán poslanec Šov čík predložil a vy ste ju 

schválili. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Pán predseda, to volanie po jednote, ktoré si nám 

adresoval, padlo na úrodnú pôdu. 
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 Ve ľmi pekne vám ďakujem za toto hlasovanie aj za to, 

že sme zvládli náro čný bod, ktorého výsledky budeme 

odpočtova ť o mesiac na zastupite ľstve 26. 4. 

 

 Ďakujem aj predkladate ľom, zástupcom spolo čnosti 

METRO, pánovi projektantovi, všetkým ktorí sa zú častnili 

tohto prerokovania, pretože bolo to možno obšírnejš ie, ale 

veľmi, ve ľmi dôležité.   

 

 Dámy a páni, v našom programe sme sa dostali dosia ľ 

po bod číslo. 9. 

 Teraz budem otváram rokovanie o bode číslo 10. 

 

BOD 10:  

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kont rolou 

financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja  Nepelu 

v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpo čtu Slovenskej 

republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y            

 Dámy a páni, predloži ť tento materiál je zložité v 

tom zmysle, že kontrolu sme iniciovali, respektíve 

kontrolu iniciovalo Ministerstvo financií, ktoré po žiadalo 

Najvyšší kontrolný úrad, aby všetky tie otázky, kto ré 

vznikli u obyvate ľov mesta, ale povedal by som že aj 

obyvate ľov celého Slovenska v súvislosti s cenou štadióna, 

za ko ľko bol štadión postavený. Tieto informácie o 

výslednej cene vo výške 86 miliónov za samotný štad ión a 
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10 miliónov za vyvolané investície, tie vyvolávali 

otázniky.  

 

 Ľudia na jednej strane hodnotia, že štadión je 

postavený pekne, že sa im pá či, že majú z pobytu na 

štadióne či pri kultúrnych alebo športových akciách dobrý 

pocit, na druhej strane majú pocit, že 86 miliónov je 

veľká suma, a že teda nie čo s tým štadiónom nie je v 

poriadku. 

 

 Prešetri ť to mala práve kontrola, ktorú ako som 

avizoval vyvolalo Ministerstvo financií, pán minist er 

Mikloš. My sme k tej kontrole dali ako sú činnos ť aj našich 

kontrolórov, pretože na štadión boli vynaložené aj 

prostriedky mesta, a to nie malé. 

 

 Výsledky kontroly máte predložené v samotnej správ e. 

A nemáte predložené len výsledky kontroly ale aj op atrenia 

pre mesto. A Generálny investor Bratislava prijali na to, 

aby sa zistené nedostatky, ktoré sú v správe uveden é, 

neopakovali.  

 

 Viem, že medzi obyvate ľmi rezonuje otázka, že niekto 

by si to mal odsedie ť. Poviem to tak ve ľmi ľudovo, že 

akési peniaze teda tam boli pochybené, to sú tiež n ejaké 

porušenia zákona, konkrétne zákon o verejnom obstar ávaní, 

a rôzne ďalšie veci. A ľudia majú pocit, že niekto by mal 

za to nies ť zodpovednos ť.  

 

 Ak hovoríme o trestno-právnej zodpovednosti, chcem  

vás upozorni ť že tá je z h ľadiska trestného zákona spojená 
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s úmyslom. Úmyselne musí niekto zneuži ť svoju právomoc, 

úmyselne musí navýši ť, úmyselne sa musí obohati ť, aby bolo 

možné hovori ť o trestnom čine.  

 

 Nechcem tým ospravedl ňova ť tie porušenia zákona.  

 Chcem uvies ť to, čo je v správe uvedené ako ve ľmi 

podstatný faktor toho, pre čo to skon čilo tak ako to 

skon čilo;  a to bola časová tiese ň. Časová tiese ň od 

prijatia záväzku organizova ť majstrovstvá do rozhodnutia 

kde vlastne štadión má by ť. A táto časová tiese ň 

ovplyvnila mnohé rozhodnutia, ktoré boli urobené a ktoré 

mali vplyv aj na výsledok, aj na rešpektovanie záko na, či 

už je to zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o  

rozpo čtových pravidlách, a iné v správe citované zákony.  

 To je ten faktor, ktorý ovplyvnil výsledok. 

 

 Z môjho poh ľadu z h ľadiska postupu pri riešení 

rekonštrukcie Zimného štadióna na za čiatku a potom v 

priebehu, boli pritom samozrejme aj poslanci mestsk ého 

zastupite ľstva. Ja vy čítam svojmu predchodcovi pánovi 

Ďurkovskému iba to, že ten problém neprinášal dostat očne 

včas na rokovanie zastupite ľstva, ale zastupite ľstvo sa 

témou zvýšenej ceny a vysú ťaženej ceny stretlo vlastne aj 

v polovici roku 2009, po tom ako v septembri rozhod lo o 

tom, že zámer rekonštruova ť štadión schva ľuje a chce s 

týmto pracova ť.  

 

 Tam potom vznikla pomerne zložitá diskusia. Ja som  si 

ju celú čítal a pozeral som sa na to, ako reagovali 

poslanci na informáciu o cene, o ktorej v septembri  

nemohli by ť informovaní, lebo nebola vysú ťažená. Ale tam 
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padali úplne iné čísla, a po tom polroku sa im zdalo, že 

tie sumy sú iné.  

 

 Postup potom od ceny 74 miliónov, ktorá bola 

vysú ťažená, k cene 86, to už je postup ktorý má svoje 

odôvodnenie. Bol predkladaný poslancom v pravidelný ch 

správach a vyplýval z toho, že sa rekonštruoval šta dión, 

ktorého rozsah a stav nebol dostato čne dopredu známy.  

 

 Ale ten posun od toho septembra po ten júl bez ú časti 

poslancov mestského zastupite ľstva, bez ú časti verejnosti 

je nie čo, čo by sme v postupoch pri takýchto ve ľkých 

investíciách opakova ť nemali. Aj preto sme pred chví ľou 

rokovali o Nosnom dopravnom systéme. A možno v tako mto 

duchu budeme rokova ť znovu, ak to budú vyžadova ť zmeny 

projektu, zmeny financovania, zmeny také závažné, ž e by o 

nich mala vedie ť verejnos ť a mali by o nich vedie ť, 

samozrejme, poslanci (gong) a oni s nimi vyslovi ť súhlas.  

 

 To ľko z mojej strany na úvod k bodu číslo 10. 

 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Za čína ju faktickou poznámkou pán poslanec Greksa, 

potom pán poslanec Muranský. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem, pán primátor. Ja len dve také poznámky, že 

aj vy ste boli ten, ktorý ste ešte pred vo ľbami tvrdil, že 

to treba vyšetri ť.  
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 A za druhé, hovorili ste o krátkosti času.  

 A ja tu čítam v tom, teda v tej správe, že k bodu 1: 

Zhodnotenie procesu vytvárania podmienok na usporia danie, 

bla, bla, bla, a schválenie termínu ich konania. 

 

 V protokole úrad v úvode tohto bodu uvádza, že o 

uskuto čnení MS 2011 rozhodol kongres Medzinárodnej 

federácie ľadového hokeja 19. 5. 2006 v Rige. Na prípravu 

a vytvorenie nevyhnutných podmienok pre ich konanie  bol 

časový priestor takmer pä ť rokov. 

 

 

 A v podstate nebudem to tu celé číta ť, ale rozhodlo 

sa až o dva roky, alebo o tri roky dokonca, že kde to, čo 

to bude, ako to bude, kde bude tá hala. Čiže nerozumiem, 

kde sa stala chyba, že vyše dvoch rokov sa tu iba 

diskutovalo a nedávali sa žiadne podklady na to, ab y sa 

mohlo nie čo rozhodnú ť. Čiže pod ľa mňa nebola tá krátkos ť 

času. (gong) Niekde sa to zanedbalo. A naozaj si mys lím 

osobne, že niekto, že mala by by ť vyvodená nejaká 

zodpovednos ť 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.  

 Diskutuje pán poslanec Muránsky. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ: 
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 Ja by som to rozdelil na také dve veci.  

 Prvá je iba jedna otázka, že kedy by mohla by ť 

pripravená zmena uznesenia číslo 500 z roku 2008, ktorá by 

nám dávala možnos ť naozaj pristúpi ť k zmene toho 

nevýhodného nájmu na 50 rokov za tých 33 Eur.  

 Čiže to je jedna otázka. 

 

 Druhá vec je, že naozaj ako sme tuná rozprávali o 

tom, že by bolo treba vyvodi ť zodpovednos ť.  

 A z tej správy vychádza, že naozaj minimálne v jed nom 

bode by trebalo vyvodi ť aj trestno-právnu zodpovednos ť, 

teda minimálne majetkovú, a to je ten rozdiel v zám ene 

tých pozemkov, ktorý sa vyšplhal až na bez 30 tisíc  na 4 

milióny Eur.  

 

 Čiže 4 milióny Eur je pod ľa, je rozdiel medzi tým ako 

to ohodnotil pán Ing. Jozef Fajnor a tým čo hovoria 

realitné kancelárie a trh ako taký.  

 

 Čiže toto sú, toto je minimálne taká chyba, ktorá 

naozaj potrebuje by ť naozaj doriešená. A preto dávam návrh 

uznesenia, dop ĺňam ho teda v bode C, ktoré by malo znie ť 

nasledovne: Že vyvodi ť právne dôsledky vyplývajúce z tejto 

kontroly. 

 Termín plnenia uznesenia 30. 6. 2012. 

Podám to aj písomne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Faktickou poznámkou na toto vystúpenie reaguje pán  

poslanec Černý. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ja len v podstate k svojmu predre čníkovi, ja len  

informáciu doplním ako predseda dozornej rady Tehel ného 

poľa 

 V podstate pod ľa slov akcionára hlavného, nie je 

ochotný v tomto okamžiku vyjednáva ť o zmene nájomnej 

zmluvy. To znamená, on si uvedomuje samozrejme svoj u 

pozíciu. Tých 50 rokov nasledovných 33 Eur bude záv äzných 

v prípade, že sa nerozhodneme nejako inak ošetri ť celú tú 

záležitos ť týkajúcu sa pozemku predajom, alebo odstúpením 

zo spolo čnosti, at ď. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo 

navrhnuté, ale musíme to z technického h ľadiska uda ť 

nosite ľa úlohy. A to musí by ť konkrétna osoba. Myslím, že 

v tom prípade by to mal by ť primátor. Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 
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               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Neviem, v čom by tu mal by ť vinný 

primátor. Ja som to pochopil, pán kolega Muránsky, že 

chcete da ť na pána Fajnora trestné oznámenie, že zlé 

ohodnotil tie pozemky.  

 Pretože toto je nejaký nový prvok, ktorý sa tu 

zavádza, že pýta ť sa realitných kancelárií na reálnu cenu 

toho pozemku. My sa vždy držíme toho, čo povie súdny 

znalec. A toho sme sa držali aj vtedy. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Muránsky reaguje na faktické poznámky .  

 Tí dvaja, ktorí ste sa prihlásili, prepá čte, ale ste 

to zmeškali. 

 Takže pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ja teraz nechcem udáva ť na koho má by ť podané trestné 

oznámenie. Proste vyvodi ť dôsledky vyplývajúce z tejto 

kontroly. Čiže tie právne dôsledky naozaj nechávam na 

právnom posúdení magistrátu, pretože naozaj tie 4 m ilióny 

je tak vidite ľná, nazvime to dneska technicky chyba, že 

naozaj si zaslúži, aby sme sa tejto sume viacej ven ovali.  
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 Čiže preto hovorím, preto to nechávam tak otvorené s  

tým, že naozaj vyvodi ť právne dôsledky vyplývajúce z tejto 

kontroly a naozaj, áno, doplním to, teda neviem či môžem 

alebo to mám znovu prednies ť, ale áno, nosite ľom tohto by 

mal by ť magistrát. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže, žiada primátora. 

 

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

 Žiada primátora.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Myslím, že takto je, taká formulácia je normálna. 

Čiže takto, ke ď to pán poslanec upravíte, tak to bude v 

súlade s obvyklou praxou. 

 Žiada primátora, aby vyvodil; a už neviem, proste to 

čo ste. Áno. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá má slovo; nech sa pá či. 

 Tie faktické poznámky, prosím, nemožno akceptova ť, 

lebo ste sa prihlásili po. Takže môžte vystúpi ť v 

diskusii. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ:  
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 Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, milé kolegyne,  

kolegovia, len pár hodín po ukon čení finálového zápasu 

Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 bolo verejnosti 

oznámené, že Najvyšší kontrolný úrad príde vykona ť 

kontrolu rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nep elu. 

 

 Potešila som sa danej informácií.  

 Aspo ň môžu kontrolóri poveda ť, ako sa projekt Zimného 

štadióna dal v danom čase a priestore urobi ť lepšie. Ni č 

také som sa nedozvedela. Skôr naopak. 

 Kontrolóri poukázali z ich h ľadiska na ur čité 

nedostatky a postupy.  

 

 Ke ď ich moje bývalé kolegyne upozornili, že keby sme 

postupovali pod ľa ich názoru, nebola by stavba hotová a 

nekonali by sa Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011, 

na to znela odpove ď: No, a? Tak by sa nekonali. V tom 

vidno, že miera zodpovednosti za projekt rekonštruk cie 

Zimného štadióna je diametrálne rozdielna. 

 

 A teraz tie drobné pochybenia: 

 Môžem ich rozdeli ť na prsty pravej a ľavej ruky.  

 Pravá ruka, pochybenia v rámci rekonštrukcie. Omyl om 

uhradené sumy 1 000 a 6 114 Eur už boli do rozpo čtu mesta 

vrátené a Slovan uhradil prvú splátku za demoláciu 

skejboxov.  

 

 Teraz ľavá ruka; tá sa týka prípravy stavby a 

verejných obstarávaní. Celkovo GIB urobil 17 verejn ých 

obstarávaní. Pri 8 neboli konštatované pochybenia. Pri 

ostatných boli konštatované drobností, napríklad ch ýbal 
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podpis, pe čiatka, alebo oznámenie o výsledku nebolo 

zaslané poštou alebo e-mailom.  

 

 Tieto skuto čnosti boli zo strany NKÚ hodnotené ako 

porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 

 Zastavím sa pri dvoch verejných obstarávaniach.  

 Z môjho poh ľadu dôležitých, a to výber architekta a 

zhotovite ľa  

 

 Architekta GIB vyberal rokovacím konaním bez 

zverejnenia, a to na základe jeho už nieko ľkoro čného 

vysú ťaženia. Pracoval pre Zimný štadión a celé územie 

Tehelného po ľa dokonale poznal. Daný postup bol 

odkonzultovaný na Úrade pre verejné obstarávanie; n emali 

námietky. Avšak kontrolórky sa s predloženými dokla dmi 

nestotožnili; ú čel je ú čel.  

 

 Najvä čšia sú ťaž bola na zhotovite ľa.  

 NKÚ GIB-u vytkol že bol diskrimina čný, ke ď požadoval 

od potencionálneho dodávate ľa preukázanie, že záujemca 

musí vlastni ť výrobné prostriedky zabezpe čujúce výrobu 

minimálne 3 000 ton ocele na rok. Alebo doloži ť zmluvu o 

budúcej zmluve na výrobu 2 000 ton ocele v období j ún 2009 

až december 2009. Tak k tomu nemám slov.  

 

 Je skuto čne zarážajúce, ke ď na oce ľovú stavbu chce 

mať zabezpe čenú oce ľ. Keby som dnes podpisovala sú ťažné 

podklady je viac ako isté, že táto podmienka by tam  bola 

opäť. Nie je možné, aby vyhrala firma, ktorá o oceli 

čítala iba v odborných časopisoch a v prípade ví ťazstva by 
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mi za 4 mesiace povedala: Prepá čte, ale my to postavi ť 

nevieme. Také prekvapenie sme si nemohli dovoli ť.  

 

 A teraz k tej známej téme; predraženos ť Zimného 

štadióna. 

 Ja viem, že aj média musia z nie čoho ži ť, ale 

podsúva ť nepravdy a zavádzajúce informácie oh ľadne 

financovania, to nemá obdobu.  

 

 Na poslednom mediálnom dni za môjho pôsobenia vo 

funkcii riadite ľky GIBu d ňa 22. septembra 2010 sme 

uviedli, že navýšené finan čné prostriedky oproti 

vysú ťaženej cene sa pohybujú pod 10 %. V ten ve čer 

televízia Markíza uviedla, že štadión je predražený  o 400 

%. Zdvihla sa vlna nevôle a útokov, ktoré trvajú do dnes. 

 

 Je paradoxné, že tá istá televízia d ňa 18. marca 2011 

uviedla, že štadión je predražený o 300 %. 

 Pýtam sa, kde sa stratil ten rozdiel 100 % za 5 

mesiacov? 

 

 Ke ď som sa dozvedela, že kontrolóri NKÚ konštatovali 

navýšenie o 90 %; už som sa len pousmiala.  

 

 Ide to pekne dolu; 400 %, 300 %, 90 % a po čase sa 

ur čite do čkáme, ke ď sa bude uvádza ť skuto čná suma 

navýšeneho diela, t.j. suma vychádzajúca z vysú ťaženej 

ceny a kone čnej ceny stavby uvedenej s dodatkami, čo 

predstavuje 16 %.  
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 NKÚ nespochybnil ani jeden dodatok. Peniaze zaplat ené 

sú v stavbe skuto čne preinvestované, čo potvrdil i súdno-

znalecký posudok vypracovaný súdnymi znalcami zo Ži liny.  

 

 Primátor Bratislavy či už na verejných zhromaždeniach 

alebo vo vyhláseniach pre média hovorí o rekonštruk cii 

Zimného štadióna, ako o manažérsky nezvládnutom pro jekte. 

(gong) 

 Poprosím o ďalších 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. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 

 Pán Ftá čnik, toto bola chvalabohu manažérsky 

zvládnutá stavba, inak by ste nemohli s hrdos ťou v 

hokejovom drese hádza ť prvé buli na Slovakia cupe vo 

februári 2011 a re čni ť na otváracom ceremoniáli 

Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 29. apríla 2011. Keby 

nebolo na čas zvládnuté právoplatné kolauda čné rozhodnutie 

13. apríla 2011, už zostávalo len dva dni, mesto by  muselo 

štátu vráti ť 40,5 milióna Eur. 

 

 Celý projekt bol rozvrhnutý nie na mesiace, ale na  

dni.  

 V ďaka osobnému nasadeniu dodávate ľa, subdodávate ľov, 

architektonickej kancelárie, GIB, hlavného mesta a 

mestskej časti Nové Mesto, všetkým patrí úprimná v ďaka.  
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 Na vaše po ďakovanie, pán primátor, a slávnostné 

odovzdanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu čakajú stovky 

zainteresovaných. 

 

 Ešte jedna poznámka: 

 Tým, že poberate ľom štátnej dotácie 40,5 milióna Eur 

bolo hlavné mesto, ako neplátca DPH, štátu za celý projekt 

rekonštrukcie a vyvolaných investícií na vrátkach D PH bolo 

poukázaných 16 miliónov Eur, takže de facto štát v čistom 

zaplatil sumu 24,5 milióna Eur, preto je taká ve ľká zá ťaž 

na meste. 

 

 A nakoniec zdôrazním dva momenty:  

 

 

 Po prvé. Chcela by som uvies ť, že Zimný štadión nie 

je len architektonická ale aj inžiniersko-technolog ická 

stavba, ktorá obsahuje viacero unikátnych riešení v  

technologickej a statickej oblasti, za čo patrí v ďaka 

našim poradcom v oblasti statiky betónových konštru kcií 

prof. Majdúchovi a prof. Bil číkovi, a oce ľových 

konštrukcií prof. Ágo čovi.   

 

 Po druhé. Na za čiatku výstavby nás upozornili, aby 

sme boli pripravené aj na prípadné nebezpe čné úrazy. 

Napriek tomu, že stavebné práce sa realizovali v 

nebezpe čných vyše 8 metrových výkopoch a viac ako 25 

metrových výškach, v mrazoch a ve ľkých horú čavách, nestalo 

sa tak. Na stavbe po čas 22 mesiacov realizácie nebol 

žiadny pracovný úraz, čo pokladáme za ve ľký spolo čný 
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úspech. A potvrdilo sa, že prijaté a prísne sledova né 

opatrenia, splnili svoj ú čel. 

 

 A na záver len to ľko: 

 Na Slovensku je to tak, úspech sa neodpúš ťa. 

 

 

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.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. 

  

 Ja sa nechcem vmešova ť do interpretácií toho čo 

myslel pán primátor pod pojmom toho, manažérsky zvl ádnuté 

alebo nezvládnuté. Ja len chcem poveda ť jedno: Aj Atény 

otvorili Olympijské hry, aj v Aténach mohol repreze ntant 

štátu by ť pri slávnostnej vete, a považujem týmto 

Olympijské hry za otvorené.  

 Otázka je: Čo to stálo? 

 

 A tu sme u toho. Pokia ľ povieme, že manažérsky úspech 

je, ako hovoria Nemci koste es was es wolle, nech t o stojí 

čo to stojí, tak samozrejme, potom je možný akýko ľvek 

manažérsky úspech.  

 

 Iná vec je, že ani Atény, ani Bratislava zo svojic h 

veľkých športových podujatí sa zrejme dodnes nevylízal i. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za faktickú poznámku. 

 Ďalej je prihlásená pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa chcem vráti ť k už to ľkokrát 

spomínanému prenájmu pozemku za 1 000 korún na rok.  A 

chcela by som sa spýta ť poslancov, či naozaj vedeli, ke ď 

schva ľovali tisíckorunový nájom na tento pozemok, že to 

nebude na športovo-spolo čenské centrum, ale že tam bude 

stá ť štvorhviezdi čkový hotel? 

 

 A či dnes my naozaj nemáme žiadnu možnos ť takúto 

zmluvu vypoveda ť, len teda sa dohodnú ť.  

 A kto potom podpísal takúto dobrú zmluvu? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Hr čka.  

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Áno, ja by som len reagoval na to, že sa riadime 

súdnymi znalcami. Myslím si, že je ve ľmi dobré 

medializovaný stav jedného súdneho znalca z oboru 
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"Platiny", ktorý tiež urobil nejaké svoje hodnoteni e, a 

myslím že prišiel tým o licenciu. Takže to, že je n iekde 

súdnoznalecký posudok oh ľadom toho, že akú to má cenu. 

Podľa mňa nie je úplne teda definitívne, že by som mal 

stopercentnú istotu, že to naozaj tak je. 

 

 Na druhej strane by som rád upozornil, pýtal som s a 

tu naposledy na prvom zastupite ľstve, ktoré som tu bol, či 

prenájom, o ktorom sme sa bavili, kina Mlados ť, je v 

súlade so zákonom? Bol som ubezpe čený, že všetko je v 

súlade so zákonom. 

 

 Bohužia ľ, tu bolo konštatovanie, že bol porušený 

zákon. To je obrovský rozdiel, pretože my máme rozh odova ť 

v súlade so zákonom. Je to v s ľube, máme to vo všetkých 

predpisoch, a my sme, alebo stalo sa tu nie čo, čo nebolo v 

súlade so zákonom, čo doslova bolo konštatované, že bol 

porušený zákon.  

 

 Takže je to obrovský rozdiel, že či vyberáme zo 

zákonných riešení vhodné a menej vhodné, alebo či vyberáme 

z nezákonných riešení. Takže pod ľa mňa je to ako ve ľký 

rozdiel. Ďakujem za pozornos ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie reaguje pan i 

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

 Ďakujem pekne. Ke ď som hovorila o súdnych znalcoch, 

hovorila som o tých, ktorých si prizval NKÚ ku kont role, 

nie že by sme si my niektorých oslovovali. 

 (Poznámky.) 

 Pardon; ale môžem ešte dokon či ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, máte faktickú. 

 

 

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

 

 Ke ď ste hovorili o tých sumách, nepoznám štadión v 

okolí, v Európe, ktorý by bol lacnejší, a na tej is tej 

úrovni ako je tento. Čiže, keby ste mi povedali, bola by 

som rada. Moskva 300 miliónov Eur, Bern 100 milióno v Eur 

bez troch ľadových plôch, bez podzemných garáží, Berlín 5 

miliárd slovenských korún, Sazka aréna 7 miliárd českých 

korún. Skúste poveda ť. Dá sa poveda ť, že štadión je pekný, 

účelový, ale za 5 korún sa postavi ť nedá. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka reaguje na faktickú poznámku na 

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

 Presne tak. Lebo ja som o žiadnej sume nehovoril. Ja 

som konštatoval dve veci. A jednou bolo to, že súdn o-

znalecký posudok nie je akože pre m ňa úplne definitívny. A 

druhé bolo porušenie zákona. Čiže ako ja som nehovoril o 

tom, či to bolo ve ľa, málo.  

 Konštatoval som tieto dve veci. Čiže asi to nebola 

reakcia na m ňa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj má slovo v našej diskusii; nech  sa 

páči. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 V tejto diskusii sa zmiešava viacero tém. Ja by so m 

chcel podotknú ť predovšetkým, že najvä čšie problémy 

vznikli z toho, že bol umele vytvorený časový stres. Tento 

časový stres vytvorilo vedenie magistrátu, ktoré dva  a pol 

roka vymie ňalo pozemky. Dva a pol roka po schválení 

Majstrovstiev sveta; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tu je odpove ď pre pána poslanca. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Nikto nerátal; môžem? 
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Áno, nech sa pá či.  

 Ja len pánovi Greksovi hovorím, že odpovedáš na je ho 

otázku. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Nikto nerátal s tým, že mesto ide stava ť nový 

štadión. To nebol náš problém a mesto to nemalo v ú mysle. 

A nemalo v úmysle ani takú zásadnú rekonštrukciu st arého  

štadiónu, aká sa potom nakoniec robila, lebo to ani  nebola 

žiadna rekonštrukcia, to bola výstavba. A titul tej  

rekonštrukcie mal len zakry ť to, že zase bol časový stres 

a nemohlo prebehnú ť riadne stavebné konanie.   

 

 Výmenami pozemkov, ktoré vedenie mesta inscenovalo  a 

klamalo poslancov s tým, že stále boli tie pozemky 

odobrené a potom sa ukázali nevhodné, sme prišli do slova o 

stovky miliónov korún. Tieto straty sú vy číslené a verím, 

že príde k tomu, že sa bude hovori ť o zodpovednosti za ne. 

 

 Dlhodobým odovzdaním nami draho zaplateného diela sme 

prišli o ďalšie prostriedky. Stavba Zimného štadióna touto 

technológiou a v takomto časovom strese bola iste namáhavá 

vec, a pani poslanky ňa spomína práve len túto realiza čnú 

časť. Ale to, čo ju sprevádzalo, bolo pre mesto krajne 

nevýhodné. 

 

 Dnes mesto prišlo o najkrajšie pozemky v najdrahší ch 

častiach mesta. Mesto stratilo jeden zimný štadión, lebo 
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uvedomte si, keby sa bolo stavalo inde, tak máme pr oste 

dva štadióny, za tie isté peniaze. Boli tu alternat ívy v 

Petržalke, na viacerých miestach. Potom neskôr sme 

pochopili, pre čo boli odmietnuté.  

 

 Vedenie mesta sledovalo záujem súkromného investor a, 

ktorému sme potom podsunuli bezplatné užívanie jeho  

pozemkov, o čom ešte bude; teda našich pozemkov na 

výstavbu  hotela, o čom ešte bude dnes tuná re č.  

 

 A ke ď sa tu máva súdnymi znalcami, čo to je za 

súdneho znalca, ktorý z ruky vydá na tie isté pozem ky v 

priebehu nieko ľkých rokov takto rozdielne sumy; raz za 

sumu 10 246 korún a inokedy v tej iste lokalite za sumu  

3 400 Sk/m2.     

 

 Prosím vás, tu sa hrala falošná hra s týmito 

odhadcami. A treba, aby poslanci si plnili vždy svo je 

povinnosti a pamätali na to že, žia ľ, na Slovensku ešte 

nie je taký stav, aby samotný súdny znalec bol gara nciou 

pravdy a objektivity. 

 

 Chcem len na záver, aby som skon čil, pod čiarknu ť, že 

hlavné straty neboli spojené samotnou výstavbou, al e s tým 

do akého časového stresu sa táto vec dostala. S tým, že 

mesto vôbec prebralo na seba bremeno, na ktoré nema lo 

financie, a odvtedy je hlboko zadlžené. A s tým, že  ke ď už 

takéto dielo vytvorilo, ako a za aké peniaze komu h o 

odovzdalo, a čo z neho vlastne má.  
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 Je to absolútne stratová neš ťastná príhoda, do ktorej 

zapadá toto hodnotenie NKÚ. 

 A takisto sa prihováram k tomu, aby sme si všetci 

jasne pre čítali, že skoro v každej položke sa konštatuje, 

buď porušenie zákona alebo porušenie hospodárnosti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Faktickou poznámkou na toto vystúpenie reaguje pán  

poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Rád by som sa ešte 

vrátil k tým znalcom, lebo spomínal to aj pán koleg a 

Hrčka. Neviem, či má zmysel spochyb ňova ť odbornos ť 

znalcov. Ak by sme to naozaj za čali robi ť, tak potom v 

tých bodoch, ktoré nás čakajú ďalej ja to za čnem tiež 

robi ť a za čnem sa odvoláva ť na realitné kancelárie a pán 

riadite ľ Strom ček z toho asi ve ľmi š ťastný nebude. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán riadite ľ dnes ve ľmi skromne tu sedí zatia ľ, lebo 

ešte má svoje body pred sebou; takže len taká fakti cká. 

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

 Ďakujem. Nerád zdržujem lebo vidím, že aj pán 

riadite ľ bude chcie ť ešte v nejakých iných veciach zrejme 

re čni ť, ale ja sa vrátim aj k re či pani Tvrdej.  

 

 Ja myslím že môžem s ňou súhlasi ť, aj ke ď mám pocit 

že odbo čila trochu od tej hlavnej témy, o ktorej sme 

začali hovori ť.  

 

 Ja ke ď čítal som túto správu, tak naozaj konštatujem 

to, čo už predre čníci, a už sme to hovorili všetci, že v 

každom bode je porušenie zákona nejakým spôsobom 

pertraktované. A pre m ňa, ako pre ob čana síce je ten 

štadión fajn, ja už som bol nieko ľkokrát v tom V.I.P., v 

tom skejboxe, a teším sa z neho. Ale na druhej stra ne 

stále vidím tu, nie že hrozbu ale proste ten Damokl ov me č, 

tých 15 miliónov Eur každý rok čo musíme spláca ť ešte 

nieko ľko rokov; ak si dobre pamätám tú sumu.  

 

 Proste ja tým pádom, ke ď niekto povie, že za nejaké 

peniaze sa postavil nejaký štadión a nemohol sa za menšie, 

alebo čo, fajn. Ale možno sme ho asi vôbec nemali 

postavi ť, aj ke ď to už teraz nie je témou dnešnej debaty.  

 

 Témou dnešnej debaty je to, že či uznáme, že Najvyšší 

kontrolný úrad povedal, že bol porušený zákon a či s tým 

nie čo budeme robi ť, alebo to iba laxne niekde odsunieme. 

Ono to je najjednoduchšie si poveda ť, že nezaoberajme sa 

tým, už je to minulos ť, a máme strašne ve ľa roboty pred 

sebou, čo je pravda.  
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 Ale ja si myslím, že ke ď budeme stále odsúva ť takéto 

veci a nikdy nikto nedôjde k úhone za svoje konanie , tak 

aj u nás hrozí to, že budeme rozhodova ť bez toho aby sme 

si uvedomili, že môžme za svoje rozhodnutie aj pyka ť. 

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 reaguje faktickou poznámkou.     

 

 

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

 Ďakujem. Ve ľmi krátko. Ja vidím problém v tom, na 

strane 23 v správe Najvyššieho kontrolného úradu, N KÚ 

odporú ča, bod 1 - nebudem to číta ť pre krátkos ť času. Ale 

to sa tu neudialo. Vlastne jednoducho vedúce orgány  

štátnej správy, mesto a všetci zainteresovaní sa do predu 

jedno, jednozna čne nedohodli. A NKÚ odporú ča, aby sa 

takéto nie čo v budúcnosti už neopakovalo. A v tom s nimi 

súhlasím. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Slovo má pán poslanec Za ťovi č. 

 A prepá čte, pán poslanec Greksa reaguje na faktickú 

poznámku; máte možnos ť. 
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Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Mne to pripomína tak, že už to nerob, lebo 

na budúce bude zle.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Za ťovi č bol prihlásený, sme ho prepli.  

 Čiže prosím pre pána Za ťovi ča mikrofón.  

 Potom pán poslanec Len č.  

 Nech sa pá či, pán poslanec.  

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ:  

 Ja iba jednu otázku krátku:  

 Či už je štadión skolaudovaný a právoplatne 

skolaudovaný, sa chcem opýta ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Samozrejme. Pretože inak by tam nemohli by ť 

majstrovstvá; to tu pani poslanky ňa vysvetlila. 

 Čiže prosím, slovo má pán poslanec Len č. 

 Vy sa môžte znovu prihlási ť, lebo ke ď kladiete takéto 

otázky a potom čakáte, že budeme diskutova ť, tak takto tu 

nastavené nemáme. 

 Pán poslanec Len č.  
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa rád ešte raz vrátil k tomu, čo 

aj pán kolega Greksa tu spomínal, aj teraz pani kol egy ňa 

Tvrdá. A to je na strane 5 k bodu 1 to konštatovani e pod 

písmenom a) že na prípravu a vytvorenie zodpovedajú cich 

podmienok pre usporiadanie majstrovstiev sveta bola  od 

rozhodnutia Medzinárodnej federácie ľadového hokeja časová 

lehota takmer 5 rokov. 

 Tu je konštatovanie správne, ale neviem čo tu chce 

kto vy číta ť mestu, pretože mesto ani to nikomu nes ľúbilo, 

ani nehlasovalo na tom kongrese za to, aby majstrov stvá 

sveta boli v Bratislave. 

 

 V každom prípade je pravda, že to tu funguje ako 

Kocúrkovo. A mesto, ktoré do toho nejakým spôsobom 

iniciatívne vstúpilo a pokúsilo sa to ešte zachráni ť v 

hodine dvanástej, je teraz brané na pranier, že to 

neurobilo tak a onak, a tak ako to bolo treba. 

 Kocúrkovo od za čiatku až do konca. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani námestní čka Kimerlingová; pardon, faktickou chce 

reagova ť pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 
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 Vážený pán kolega, no, toto nie je žiadne Kocúrkov o, 

keď sa o tom hovorí pravda. Kocúrkovo bolo to divadlo,  

ktoré tu vtedy prebiehalo.  

 

 Áno, máte úplnú pravdu, že pôvodne mesto s ľúbilo 

podporu iba v podobe pozemku. No, ale potom sme pri šli, 

ako som už povedal, o ve ľké peniaze pri tých čachroch s 

pozemkami. A nakoniec sa vyjavilo, že všetko je už 

zmeškané a ak nechceme osta ť vo ve ľkej hanbe, lebo ve ď sme 

sľubovali podporu, tak my musíme dokonca ten štadión sami 

postavi ť. A už vlastne ani to sa nedá, lebo by tam sa 

občania búrili, tak musíme kamuflova ť, pôjdeme vzorom. A 

budeme kamuflova ť, že to nie je novostavba, ale že to je 

rekonštrukcia. A v tomto štýle to celé prebiehalo.  

 

 Beriem vážne vašu kritiku vtedajšej doby, v istom 

zmysle aj s istou pokorou vyslovovanú. Ale to, že d nes o 

tom otvorene hovoríme, to nie je žiadne Kocúrkovo, to je 

otvorenos ť. A to že kolega, mladý kolega Muránsky, ktorý 

sem medzi nás zavítal hovorí, že (gong) sa to má vy šetri ť, 

je úplne logické. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja som nepovedal že je Kocúrkovo, že o tom 

hovoríme. Ale ten proces, aký sa tam dial, to bolo 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ja som s podivom zaregistrovala, že tu niekto 

povedal, že mohli sme ma ť dva štadióny.  

 Vážení, uvedomte si, starý štadión bol v dezolátno m 

stave.  

 A keby sa nebol rekonštruoval ako nová hala pre 

majstrovstvá, boli by sme mali jeden štadión v dezo látnom 

stave a jeden štadión v oblakoch, na mysli a vo sne . Tu by 

nebolo ni č.  

 

 Takže teraz spokojne všetci tvrdia, ako čosi mohlo 

byť, ale ani súkromný investor nebol schopný sa 

zorganizova ť a prís ť s ponukou, že tu čosi postaví, ani 

župa ktorá mala pozemky, vieme ako to skon čilo obrovskou 

kauzou. A ani Slovenský zväz ľadového hokeja. A Slovenský 

zväz ľadového hokeja doteraz je bez viny, ten  

naj čistejší.  

 

 A mesto, ktoré naozaj urobilo všetko pre to, aby c elý 

štát nezostal v hanbe, ve ď by sme tu boli zažili 

medzinárodnú ostudu, tak naozaj my nie sme Kocúrkov o. Ja 

stále hovorím, z nás sa v Kocúrkove smejú. My sme a ž takto 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickými poznámkami na vaše vystúpenie reaguje p án 

poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Pani námestní čka, neviem či som to dobre 

počul, ja mám krátku pamä ť naš ťastie, tým pádom mám 

vždycky  novinky pre sebou. Ja som niekde čítal, že ten 

štadión bol už pár rokov predtým rekonštruovaný? Ne viem, 

možno že sa mýlim. Alebo nebolo? Lebo prípadne sa p ýtam. 

Neviem. 

 

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 pekne. Ako prvá pani viceprimátorka povedala , 

hanba na kom by ostala? Viete, ke ď zalistujem vo svojich 

brožovaných olympijských pamätiach, tak si spomínam  na rok 

1976, ke ď sa Olympijské hry mali kona ť v meste, ktoré bolo 

i v ďaka vtedy populárnemu seriálu rakúskej televízie 

pomerne ve ľmi známe i u nás v Bratislave. Bol to Denver. V 

Denver Clan bola iná kapitola bohá čov, ale mesto Denver sa 

podujalo. Mesto Denver podalo kandidatúru, mesto De nver v 

kandidatúre zví ťazilo. A potom sa rozhodli ob čania mesta 

Denver, že nie um jeden preis coste es was es wolle .  
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 A Denver zniesol hanbu, že za danej situácie nie z a 

každú cenu usporiadal olympiádu. Presne, ako to tu bolo 

popísané kolegom Budajom i pani prvou námestní čkou 

primátora, my sme postupne preberali ten kríž úplne  na 

seba, až nás prigniavil. A to je presne to. (gong) 

 

 

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: 

 Ako ďalší príklad sa dá pripomenú ť susedná Viede ň, 

ktorá mala pririeknutú medzinárodnú svetovú výstavu ; 

dokonca Viede ň, Budapeš ť. Urobila referendum a vzh ľadom na 

finan čné otázky Viede ňáci odmietli. Keby neboli, pani 

Kimerlingová, tie neš ťastné majstrovstvá v Bratislave, 

teda pre nás ve ľkým ví ťazstvom neskon čili, k ľudne mohli sa 

odohra ť v Košiciach, ak to máme teraz jedno, dve volebné 

obdobia plati ť. 

 

 Ja chápem, že vy chcete aj v tom zlom vidie ť náznak 

dobrého. Ale fakt je taký, že z dvoch štadiónov, kt oré za 

tie peniaze mohli by ť, je jeden. A fakt je taký, že ve ľké 

peniaze sa roztratili. A fakt je taký, že informáci e, 

ktoré aj z tejto správy NKÚ vyplývajú, spochyb ňujú dôveru 

daňových poplatníkov v hospodárnos ť magistrátu. 
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 My sa musíme postara ť o to, aby tieto tradície už 

nepokra čovali. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Havrilla. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som reagoval na slová pani 

námestní čky a odpovedal zárove ň na otázku pána kolegu 

Greksu. Zimný štadión rozhodne nebol v dezolátnom s tave, 

boli na tom horšie štadióny na Slovensku. Bol 

rekonštruovaný v roku 1994 a životnos ť zimných štadiónov 

je tak 30 - 40 rokov. Čiže bol zbyto čne zbúraný. Ďakujem. 

 

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: 

 Ja by som len možno nezachádzal až do toho Denveru . 

Ak si dobre pamätám, tak napríklad Praha mala ma ť 

majstrovstvá sveta v hokeji. Nestihli postavi ť halu, 

presunuli sa na jeden rok do Fínska či do Švédska a o rok 

na to až Praha mala majstrovstvá sveta. Ja viem, že  

Slovensko chcelo ma ť strašne majstrovstvá sveta, boli sme 

byť na to hrdí, chceli sme to dokáza ť, mali sme tu šancu.  
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 Ale, pod ľa mňa, ako môj názor je taký, že neviem 

proste, ke ď je tam za tú sumu, za ten stres ktorý tam bol, 

za problémy ktoré sú z toho teraz, neviem nazva ť že je to 

manažérsky zvládnutý projekt alebo že by som mal by ť na to 

hrdý, ke ď je tam "x" porušení zákona na jednom projekte. 

To je ako, skôr si myslím, priznajme si chybu. 

 

 Ja netvrdím, že to je chyba len magistrátu alebo 

daného vedenia v tom čase. Bola tu séria chýb. Ale 

nemyslím si, že sa riešila najlepším možným riešení m. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Fiala. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Budem iba krátko, ke ďže pán 

poslanec Osuský mal faktickú poznámku. No, áno, v D enveri 

sa neuskuto čnili olympijské hry. Na druhom konci sveta sa 

o tom hovorí ešte o 40 rokov neskôr. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Černá má slovo; nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

266  

 

 Váhala som, či to mám poveda ť. Spome ňte si, kto 

vystúpil otvorene na tomto fóre vo či súdruhovi ve ľkopánovi 

Širokému a dostal odpove ď, že pre čo by on do toho mal 

dáva ť peniaze?  

 A mal pravdu, ke ď my sme boli takí blbí, že sme ich 

dali, tak on ich láskavo používa.  

 To je jedna vec. 

 

 A druhá vec, ni č by sa nebolo stalo, keby sme neboli 

robili Nepelu. Petržalka nám to ponúkala za onoho času ten 

pozemok takmer bezplatne, a boli by sme ho tam post avili. 

Takže to je druhá vec. 

  

 A za tretie, no, tú slávu, čo naši slávni hokejisti 

predviedli, tak to mohlo by ť hocikde; aj pre m ňa v 

Kiripolci.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka Kimerlingová má faktickú poznámku. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ja len ve ľmi krátko sa spýtam: Čože nám to Petržalka 

ponúkala takmer bezplatne?  

 

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

 Pozemok. 
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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: 

 Ale ve ď aký pozemok má Petržalka, ktorý môže ponúknu ť 

takmer bezplatne? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Župa, župa.  

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ve ď to je pozemok, ktorý má župa a ten má hodnotu 300 

miliónov, vážení. A župa nebola schopná to postavi ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Lebo nemala 40 miliónov. 

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len kolegovi Len čovi chcem poveda ť, 

že áno, zhodou okolnosti neviem ko ľko ešte iných ľudí si 

pamätá na aféru Denver 76. A ku cti musím poveda ť, že u 

mňa nie je to taký ve ľmi slávny čin, pretože jednoducho 

žijem okrem iného aj olympijskou históriou. Ale pra vda je 

taká, že i v krajine, ktorá nie je chudobná, a to j e možno 

taký ten náš taký pozostatok toho "džentri prístupu "; nech 

bude ako bude, len aby sme v hanbe nezostali.  
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 A tu sme u toho, že dobrý hospodár rozmýš ľa o tom, či 

na to má. Znova ma nenapadne ni č iné ako citova ť Aduša 

Domanického a tie základy, Ke ď bá čik z Chochova umrie, 

toho nedokon čeného domu, ke ď Ondraš Tráva hovorí: O čividne 

ten kto za čal stava ť, zabudol sa do kešene pozrie ť.    

 

 A toto je celý príbeh tohto podujatia i s pánom 

Širokým na čele. To znamená, že jednoducho celý ten 

projekt bol takto postavený, tak ako bol ten aténsk y 

projekt postavený. Proste urobíme to, lebo my to do kážeme. 

No, áno, dokážeme to, a my ešte necháme našim nástu pcom, 

po skon čení nášho volebného obdobia kus toho kríža, aby ho 

vlá čili.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Greksa faktická poznámka. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Bolo to strašne krásne, hlavne to posledné 

vystúpenie, ale ja mám takú otázku: Čo s tým teda ideme 

robi ť? Po ďme už nejak hlasova ť alebo nie čo proste . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Muránsky; zrušil faktickú poznámku.  
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 Uzatváram teda možnos ť prihlási ť sa a chcem nieko ľko 

poznámok k tomu čo tu zaznelo. 

 

 V prvom rade chcem poveda ť, že záväzok organizova ť 

majstrovstvá sveta podpísal okrem predsedu Zväzu ľadového 

hokeja pána Širokého predseda vlády Slovenskej repu bliky  

Mikuláš Dzurinda. Ja neviem, či rozprával predtým s pánom 

primátorom Ďurkovským a čo si povedali, že teda kde ten 

štadión budú ma ť a kde tie majstrovstvá budú, ale s týmto 

sme išli do tej ligy, prosím pekne. S týmto záväzko m, kde 

Slovenská republika dala garanciu, že bude štadión.  Že na 

tom štadióne sa bude môc ť hra ť a že bude ma ť parametre, 

at ď. To tu tak nejako nezaznelo.  

 

 Potom nasledoval ten tanec s tými pozemkami, o kto rom 

hovoril pán poslanec Budaj. Dva roky sa vymie ňali pozemky. 

To nemožno ozna či ť ako manažérsky úspešný prístup, že kde 

to bude, či Petržalka, a či s Bajanom, a bez Bajana, a 

neviem čo všetko. A potom bol pri letisku, a ešte 

Technická univerzita v Petržalke tam trošku zamieša la 

karty, pretože predala svoje pozemky, ktoré pôvodne  mohli 

slúži ť na výstavbu štadióna.  

 

 Potom sme sa dostali do zadania, že za 22 mesiacov  má 

naša organizácia GIB urobi ť dielo. A pani poslanky ňa, 

viem, že vy to beriete osobne.  

 A nemôžte to inak bra ť, lebo ste boli pri tom.  

  

 Ja ni č nevy čítam vám, ani GIBu napriek tým porušeniam 

zákona, ktoré sú tu citované. Ja nemám s týmto prob lém.  
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 Spôsob, akým manažoval prípravu tohto diela primát or 

Ďurkovským a vo vz ťahu k mestskému zastupite ľstvu a 

bratislavskej verejnosti, ten mi prekáža. A ten bud em 

kritizova ť opakovane a snažím sa mu ve ľmi zodpovedne 

vyhýba ť v tom čo robím ja. A neberte to, prosím, to 

nesmeruje k vám. Ja som vám to povedal vtedy, opaku jem to 

teraz, to nie je o vás.  

 

 Je to o meste, ktoré si zobralo na seba vä čšie 

bremeno, ako mohlo unies ť. Unieslo ho. Za to patrí všetkým 

tým ľuďom, ktorí pri tom boli, vám, kolegom z GIBu a 

ďalším, ktorí sa na tom podie ľali, po ďakovanie. Naozaj im 

patrí po ďakovanie, napriek všetkým pochybnostiam, že 

niekto nosil kachli čky z jednej stavby na druhú. Aj také 

vyjadrenia v médiách boli, že sa také dialo.  

 

 Správa Najvyššieho kontrolného úradu ukazuje, že n ie, 

že také ni č sa na tej stavbe nestalo. Že tam boli nejaké 

spolo čné investície, ale boli po dohode. Boli vyhodnotené  

tak, že je možné sa s nimi vysporiada ť.  

 Toto je, prosím, k tomu.  

 

 Čo sa týka pozemkov za 1 000 korún na rok, ktoré sme  

schválili v mestskom zastupite ľstve, tu vtedy vznikol taký 

tlak, že ak neschválite, nebudú majstrovstvá.  

 

 A potom sa tu všetci tak nejako dostali, že áno, t ak 

treba, musíme, ve ď to nejako, a urobíme. Tak sme schválili 

1 000 korún na m2, schválilo to zastupite ľstvo, podpísal 

to pán primátor Ďurkovský. Tak to bolo. To nebol jeho 
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nápad ani ni č, dohodli sa, brali to ako cestu k tomu čo 

treba urobi ť, aby majstrovstvá boli.  

 

 Dnes to riešime v rámci problému Tehelné pole. Pán  

poslanec Černý, ako člen dozornej rady to upozornil, že to 

súvisí s tým problémom, ktorý tu už nieko ľkokrát odkladáme 

z mesiaca na mesiac. Ja pevne verím, že sa k nemu 

dostaneme, nejaké riešenie musíme nájs ť.  

 Pre nás je nevýhodné, ma ť prenajatý pozemok v 

lukratívnej časti mesta za 1 000 korún na krok za celý 

pozemok. Čiže budeme musie ť nájs ť riešenie. Aké bude, 

prejde vašim hlasovaním, prejde verejnou oponentúro u, 

nikto ho nebude robi ť poza chrbát verejnosti.  

 

 Čo sa týka porušenia zákona: 

 Myslím, že toto najviac ľuďom prekáža. Ľudia si 

pre čítajú, bol porušený zákon.  

 

 Ešte sa k tej sú ťaži musím vyjadri ť.  

 Ja mám pocit, že keby sa bolo podarilo zorganizova ť 

súťaž, v ktorej by boli aspo ň dvaja uchádza či, tak by 

neboli pochybnosti o tom, či dielo má alebo nemá stá ť 74 

miliónov, ke ď poslanci žili v tom, že bude stá ť 40. Žili v 

tom. Ja vám ukážem diskusiu z júla 2009, kde všetci  

prekvapení, vrátane pani poslankyne Dyttertovej vte dy 

námestní čky, tuná sedel pán poslanec Blažej a mnohí ďalší; 

akože, a naozaj, a to ľko, a pre čo?       

 

 Nikto na to nebol pripravení. Vy ste to vedeli, le bo 

ste pritom boli, žili ste úplne iným spôsobom, pani  

poslanky ňa. Tak to bolo.  
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 To znamená, že keby bola sú ťaž, v ktorej sú dvaja, a 

viete že aj teraz máme s tým problémy, sú ťaž kde skon čí 

jeden uchádza č, tam sa nedá na 100 % poveda ť, či tá cena, 

ktorá je vysú ťažená, je objektívna. Ak dvaja sú ťažia, tak 

cena je o.k.  

 

 To je pod ľa mňa rozmer, ktorý je silnou vý čitkou vo 

vz ťahu k tomu postupu. Možno sa to inak nedalo. Či tá 

podmienka bola diskriminujúca, to sa už nikdy nedoz vieme. 

Bola taká, aká je. A prihlásil sa jeden uchádza č, museli 

sme akceptova ť jeho cenu. A odtia ľ sa už potom odvíjajú 

zvýšenia, ktoré sú objektívne, ktoré nikto nespochy bňuje, 

ani Najvyšší kontrolný úrad.  

 

 Porušenia zákona vyvolávajú u obyvate ľov mesta 

najviac otázok.  

 

 Ako je to možné, že bol porušený zákon a nikto za to 

nenesie zodpovednos ť? On ju nesie, ale nenesie trestno-

právnu, lebo ľudia si myslia, že každé porušenie zákona 

znamená, že (gong) vás zoberú a posadia do väzenia.  Nie je 

to tak. Máme to inak nastavené v tejto spolo čnosti.  

 

 A urobíme to čo, ak prejde ten návrh pána poslanca 

Muránskeho, to čo nám kladiete za povinnos ť, aby sme do 

júna ešte raz prezreli všetky tie skutky a zvažoval i. 

Zvažoval a mal povinnos ť zvažova ť aj Najvyšší kontrolný 

úrad. Ak by našiel nie čo, čo si vyžaduje trestnoprávnu 

zodpovednos ť pod ľa zákona o NKÚ, má povinnos ť to oznámi ť 

orgánom činným v trestnom konaní. Už priamo kontrolóri. 
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Taká je pravda, takto je nastavený systém. Nenašiel  také 

porušenie.  

 

 To musím poveda ť, lebo boli na to viaceré otázky. Ja 

som zožal vlnu kritiky na internete; pre čo nechceš poda ť 

trestné oznámenie oznámenia? Pod ľa mňa tu nie je otázka 

šermova ť s trestnými oznámeniami.  

 

 Treba si by ť vedomí zodpovednosti a h ľadať aj tu 

zodpovednos ť za to, kto a pre čo konal tak ako konal, a či 

mohol kona ť inak. To tu tiež zaznelo, a to je treba zobra ť 

do úvahy.  

 

 Ak prejde ten návrh uznesenia, my ho splníme tým, že 

k tej správe dáme akýsi odpo čet o zodpovednosti, pretože 

tam smeruje vaše uznesenie.  

 

 To ľko, prosím, z mojej strany poznámky k tej 

diskusii, ktorá zaznela.  

 

 Faktické poznámky už, žia ľ, nie sú možné.  

 

 Iba že by ste mali pocit, že neboli zodpovedané va še 

otázky, lebo sme prijali taký rokovací poriadok, kd e môžte 

reagova ť faktickými poznámkami na vystúpenie predse-

dajúceho, ale vtedy, ke ď ste vystúpili v diskusii a neboli 

zodpovedané vaše otázky.  

 Tak to navrhli páni poslanci Len č a Gašpierik.  

 Takže myslím že toto nie je prípad pani poslankyne  

Dyttertovej, lebo v diskusii nevystúpila. 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

274  

 Pani poslanky ňa Černá môže reagova ť na nie čo, čo 

nebolo zodpovedané.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Skôr na vás, pán primátor, že vedela by som spôsob , 

ako sa dostaneme z tých 1 000 Eur na celý pozemok. 

Napríklad tak, že dáš preveri ť, pán primátor; dáš preveri ť 

možnosť či sa dá zásobova ť ten hotel zo vzduchu, a nedá, 

pretože helioport mu zakázali. No, a odreza ť ho od 

všetkých zásobovacích možností s tým, že prechod ce z tie 

pozemky budú plati ť tak vysoko, jak potrebujeme. Za naše 

pozemky. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Augustini č. 

 

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

 Mne ste nezodpovedali na jednu otázku. 

 

 Ja som sa spýtala, že či poslanci zastupite ľstva 

vedeli, že tam nebude stá ť spolo čensko-športové centrum 

ale hotel? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Na to neviem odpoveda ť. Na to neviem odpoveda ť.  
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 Zoberiem vám materiál, predložím vám ho ke ď chcete 

aby ste vedeli o čom hlasovali. Na to neviem v tejto 

chvíli odpoveda ť.  

 

 Pani poslanky ňa Dyttertová hovorí, že nevie, že to 

tak malo by ť. Malo tam by ť spolo čensko-športové centrum. 

Čo to znamenalo, to v tom čase nikto neprecizoval.  

 

 Prosím, ukon čili sme závere čné vystúpenie aj faktické 

poznámky v zmysle nových pravidiel, ktoré sme si 

schválili. 

 Slovo má návrhová komisia, pán poslanec Len č. 

 

 

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

MsZ:  

 Návrhová komisia obdržala návrh na zmenu, doplneni e 

uznesenia o pána poslanca Muránskeho.  

 Navrhuje doplni ť bod C, ktorý znie: 

 Žiada primátora vyvodi ť právne dôsledky vyplývajúce z 

tejto kontroly.  

 Termín: 30. 6. 2012.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o dopl ňujúcom návrhu pána Murán-

skeho.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  
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 Tento návrh sme prijali. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Ďalej budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako 

bolo predložené v materiáloch, čiže o bode A a B. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, hlasujeme o bode A a B uznesenia, aby 

sme uzatvorili rokovania o tomto bode.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, štyria sa zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 10. 

 

 Dámy a páni,  

 teraz by mal nasledova ť bod interpelácie a rôzne, 

ktoré smerujú ku mne, pretože budem musie ť odís ť, tak ako 

som to avizoval a odovzdám vedenie nášho zasadnutia  pani 

prvej námestní čke.  

 

 

BOD 40:  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže otváram bod 40, to sú interpelácie.  

 

 Ak máte na m ňa, môžte interpelova ť. Samozrejme, aj 

niekoho iného, ale v tejto chvíli je to o tom, aby sme 

mohli prís ť k nejakej interakcii.  

 

 Pani poslanky ňa Augustini č ako prvá. 

 Prosím slovo pre pani poslanky ňu Augustini č. 

 Áno, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja som chcela len poprosi ť, lebo sme sa o 

tom nebavili.  

 

 Interpelácie by som zaradila, ale pre čo bod rôzne? 

Ten môže ís ť na koniec. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O.K. Dobre.  

  

 Ke ď nebude záujem o rôzne, ja samozrejme s tým som 

úplne v poriadku.  

 

 Je to priestor pre vás, aby ste nemali pocit, že j a 

som odišiel a vy ste sa nemohli nie čo spýta ť alebo nie čo 

prednies ť.  
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 Pán poslanec Budaj má interpeláciu. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Na pána dopravného inžiniera; nevidím ho v tejto 

chvíli. Ale však sa to zaznamenáva. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, urobme to tak, že tie čo budú ďalšie, 

tak budú ako keby v tom bode 39, 40.  

 Proste že to prejde riadnym bodom, ale teraz využi te, 

že máte možnos ť akoby na m ňa nie čo smerova ť.  

 

 Ak je to na m ňa, chcem vám zareagova ť, aby ste naozaj 

nemali pocit, že nemáte s kým.   

 Hlavný dopravný inžinier tu sedí, čiže on si to rád 

vypo čuje, ale tým vlastne uteká nám čas.  

 Pani poslanky ňa Jégh.  

 

   

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja som pred mesiacom, vlastne vo februári, 

dala interpeláciu na vás oboch, aj na pána Strom čeka, aj 

na vás, pán primátor, vo veci: Žiados ť o podanie projektu 

na revitalizáciu verejných priestranstiev Medzi jar ky.  

 

 Toto som opakovane žiadala. Napriek tomu teraz som  

dostala písomnú odpove ď zo stavu z roku 2009. Ja som 

podala interpeláciu v 2012 a dostala som odpove ď zo stavu 
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roku 2009. Ja som hne ď volala pána Strom čeka a som 

povedala, že s touto odpove ďou nie som stotožnená.  

 

 Žiadala som, aby sa opakovane vyzvala alebo 

skontaktovala tá pani architektka, alebo projektová  

dokumentácia aby sa dala, proste rozdeli ť alebo odstúpi ť 

autorské práva. To nebolo tak urobené. 

 

 A som sa pýtala aj to, že či to je na papieri, že tá 

pani Wernerová nesúhlasí s rozdelením projektu? Na to mi 

pán Strom ček nevedel odpoveda ť. A do dnešného d ňa nemám o 

tom vedomosti, pre čo ja dostávam tú informáciu aj 

papierovo, čo som dostala aj v minulosti, že teda aký bol 

postup. Teda, ten istý postup som dostala a žiadne také, 

že opätovne sa jej pýtali, či ona teda je ochotná 

pristúpi ť. Máme to na papieri, nemáme to na papieri? 

Proste mne to sa zdá také nedôstojné, že asi to chc eme 

zahra ť do autu, alebo neviem čo mám už o tom myslie ť.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Pani poslanky ňa, ur čite nechceme zahra ť do autu. Vy 

apelujete za projekt, ktorý stojí 1 400 000 Eur a v  

Opera čnom programe Bratislavský kraj na dopytovo 

orientované projekty sú projekty maximálnej výšky 8 00 000. 

Potom by bolo treba rozdeli ť, ako ste povedali.  

 

 Ale to môže urobi ť len ten kto to žiada. To znamená 

ten, kto dal spracova ť ten projekt. Nám sa to nepodarilo. 

Termíny sú také, že do mája treba poda ť už stavebné 
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povolenie. To sa nedá v tom termíne stihnú ť, ak ste s tým 

prišli pred mesiacom. Nedá sa to stihnú ť. Nedá sa to 

stihnú ť.  

 

 Ako reálne naozaj keby sme mali hotový projekt za 

800, tak ho môžme poda ť a nemáme s tým problém. V tomto 

je, prosím pekne, ten problém, ktorý sme vám avizov ali v 

odpovedi na vašu interpeláciu.  

 Nech sa pá či, máte faktickú poznámku, pani 

poslanky ňa. 

 

 

Izabella   J e g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja som to teraz už opakovane povedala vo februári.  Aj 

minulý rok som o tomto hovorila. Však to bolo skoro  moje 

prvé vystúpenie, ke ď som nastúpila ako poslanky ňa 

mestského zastupite ľstva a vôbec sa neopakovalo, vôbec sa 

opakovane tá osoba neopýtala, či súhlasí s tým alebo či 

odstúpi práva?  

 O toto mi ide, o ten spôsob, že teda sa neopýtala 

druhýkrát.  

 Dali mi stav to, čo bolo uskuto čnené v roku 2008 a 

2009. O tento spôsob sa mi jedná. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani poslanky ňa, ja rozumiem. Len potom si všimnite, 

ako tu prerokovávame európske projekty. Mali ste pr edloži ť 

zámer, kde žiadate, aby poslanci schválili že dáme peniaze 

na ten a ten projekt, že s tým súhlasia, a že magis trát má 
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pre ten projekt urobi ť to a to. To sa nedá vyrieši ť 

interpeláciou.  

 

 Interpeláciou sa opýtate na stav vecí. Môžete sa 

opýta ť, ako to beží, ale rozhodnutie sa tu robí iným 

spôsobom. Čiže my sme nevedeli, že aj ostatní chcú, nielen 

vy, aby sa nie čo v Podunajských riešilo. A bez tej 

architektky to nevieme vyrieši ť. My sme jej tú otázku 

kládli a zatia ľ nemáme výsledok, že je ochotná rozdeli ť. A 

z časových dôvodov to na ten máj už nestihneme.  

 Pán poslanec Černý má interpeláciu. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja som zachytil 

niekde na prelome januára - februára vašu tla čovú správu 

ohľadom vášho odhodlania rieši ť čierne stavby čo sa týka 

reklamných plôch. 

 

 Výsledkom tohto vášho snaženia malo by ť, že ste 

skonštatovali, že je cca, aspo ň pod ľa tej tla čovej správy, 

1 500 bilboardov legálnych, ďalších 300 nelegálnych. A v 

tomto smere m ňa zaujíma, čo hodláte robi ť ďalej?  

 

 Aké právne normy chcete použi ť a respektíve aké 

správne poplatky ste vyrubili týmto stavite ľom alebo 

majite ľom týchto čiernych stavieb? 

 

 Pretože mi to príde také ako konštatovanie, že 

reklamné spolo čnosti sa doznajú, mám tu 300 čiernych 

bilboardov, a výsledok my spravíme; nevadí, budeme 
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usilova ť o zmenu zákona. Takže v tomto by ma zaujímalo 

nejaké konkrétne veci, ako hodláte proti tomu postu pova ť, 

respektíve. ko ľko sankcií ste vyrubili? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, chcem vás informova ť, že máme 

aktivitu v tejto oblasti nasmerovanú tým smerom, ab y sme 

mali nižší po čet reklamných zariadení, a v prvom rade aby 

zmizli všetky čierne zariadenia. Nie je to ale mesto, 

ktoré je stavebným úradom. Máme 17 stavebných úrado v, 17 

mestských častí. Čiže odstráni ť, vyrubi ť pokutu a podobne 

poplatky, to všetko môže robi ť len stavebný úrad. V tomto 

mesto kona ť nemôže.  

 

 My sa snažíme dospie ť do stavu, ke ď budeme ma ť 

pasport reklamných zariadení. V spolupráci s mestsk ými 

časťami si ho odsúhlasíme. Dohodneme sa, že ako prvý kr ok 

odstránime tie zariadenia ktoré sú. 

 

 

 Stavebný zákon nám, žia ľ, na to nedáva príliš ve ľké 

možností, lebo ak odpílime nejaké zariadenie tak ná s môže 

ten niekto, komu patrí, žalova ť. Ale možno že to niekde 

urobíme, aby sme ukázali, že sme odhodlaní. Pretože  

skúšali to v Žiline, pán primátor Harman, a myslím,  že to 

malo nejakú odozvu.  

 

 Zatia ľ sa snažíme s tými slušnými spolo čnos ťami 

dohodnú ť o dobrovo ľnom znížení zariadení a na odstránení 
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tých, ktoré nemajú žiadne nájomné zmluvy; proste sú  

postavené na čierno. Ani stavebné povolenie. Tam 

smerujeme.  

 

 Predložili sme reklamným spolo čnostiam na stretnutí, 

ktoré bolo teraz v polovici marca, koncepciu umiest ňovania 

reklamných zariadení s pripomienkami do polovice ap ríla. 

Aj pasport by mal by ť hotový do polovice apríla. Rovnako 

sme požiadali o stanovisko mestské časti. Čiže ja vám 

budem vedie ť na najbližšom zastupite ľstve už da ť odpove ď, 

ako sa mesto vyrovná s tým, čo bude robi ť konkrétne v tej 

oblasti poriadku, v oblasti vonkajšej reklamy.  

 

 Chceme ís ť do toho. Nemáme tie možností, ktoré by sme 

chceli. Možno skon číme aj potrebou novely stavebného 

zákona, ktorá by ú činnejšie riešila povo ľovanie ale potom 

aj odstra ňovanie tých nelegálnych zariadení. Tam niekde 

smeruje tá naša diskusia.  

 

 Faktickou poznámkou by chcel zareagova ť pán poslanec 

Nesrovnal, ale nemôže. Lebo môže reagova ť len ten, kto 

interpeloval. Tak sme si prijali pravidlá. Prepá čte, pán 

poslanec, že vám nemôžem da ť slovo.  

 Pán poslanec Pilinský má interpeláciu. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Pán primátor, ja by som vás chcel 

interpelova ť, respektíve požiada ť o informáciu, či sa dejú 

nejaké zmeny oh ľadne verejného osvetlenia. Teda, či mesto 
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pristúpilo k nejakému úspornému režimu, nako ľko v Ra či za 

posledné dva týždne možno mesiac máme skuto čne lokality, 

celé ulice, ktoré bývajú vypnuté. A rieši sa to ted a, 

samozrejme, nahlásením na dispe čing, ale táto situácia sa 

proste opakovala ve čer čo ve čer, resp. noc čo noc. Na 

obranu ZSE teda asi treba poveda ť to, že skuto čne tá 

náprava bola zjednaná do pol hodiny, do hodiny. 

  

 Tak by som mal otázku, či mesto pristúpilo k nejakému 

úspornému režimu v súvislosti s verejným osvetlením ? 

 A ak nie, tak či máme nejakú informáciu, čo sa deje v 

Rači s verejným osvetlením?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Krátko, ústne zareaguje pán riadite ľ a ostatné vám 

napíšeme písomne. Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

  

 Je tam totiž porucha. My sme komunikovali túto vec  aj 

so spolo čnos ťou Siemens, ktorá vlastne zabezpe čuje verejné 

osvetlenie. Je tam porucha, komunikujú aj so 

Západoslovenskými elektrár ňami. Prijali sme aj opatrenia, 

že sú tam neustále dve hliadky, aby vedeli pružnejš ie 

reagova ť, lebo musia manuálne ovláda ť viac-menej takmer 

celé verejné osvetlenie v Ra či. A je predpoklad, že do 

konca mesiaca by mali tento problém vyrieši ť.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc.,  

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec Pilinský, faktická poznámka. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Mňa stihli skôr vypnú ť, ako som mal druhú 

interpeláciu. 

 Druhá interpelácia bola oh ľadne integrovaných 

stratégií rozvoja mestských oblastí. Viem, že som t eda 

dostal na to odpove ď. Mám informáciu, že cca 13. marca 

bola vyhodnotená sú ťaž pre firmu, ktorá by mala robi ť tú 

mestskú socio-ekonomickú analýzu. Dneska je 29., to  

znamená dva týždne ubehli, chcem vedie ť, že či sa proste 

na tom pracuje? Pretože čas ubieha a aby sme sa zas 

nedostali do nejakého časového stresu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 

 Pán poslanec, tá sú ťaž bola vyhodnotená tak, ako si 

to povedal. Vyhrala ju spolo čnos ť Aurex, ktorá ponúkla 

najnižšiu cenu. Komisia, ktorá bola na to ur čená, vybrala 

túto spolo čnos ť. Ja som odpísal a potvrdil výsledok toho 

výberového konania. Predpokladám, že Aurex už v týc hto 

dňoch pracuje na tom zadaní, na spracovaní socio-

ekonomickej analýzy.  

 To ľko len čo viem k tomu v tejto chvíli poveda ť.  

 Pán poslanec Šov čík, nech sa pá či. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Moja interpelácia smeruje k vám, pán primátor.  

 V komisii kultúry sme si dali ambíciu vytvori ť 

systém, pravidlá umiest ňovania, premiest ňovania a 

odstra ňovania kultúrnych a umeleckých diel a pamätníkov na  

území mesta Bratislavy.  

 

 Ke ď sme na predposlednom rokovaní komisie kultúry o 

tom rokovali, o týchto pravidlách, tiež nejaký mate riál, 

už posledný magistrát tu vznikol, bolo naše ve ľké 

prekvapenie, ke ď sme videli v Justiho sieni že 

reinštalovali výstavu nejakých ví ťazných návrhov na sochu 

sv. Metóda a Cyrila a sv. Gorazda na Hurbanovom nám estí.  

 

 Takže by ma zaujímalo, že akým spôsobom je mesto 

Bratislava zainvovované v tomto? Že či už padlo a kde 

padlo definitívne rozhodnutie, že či to bude na Hurbanovom 

námestí? Aká to socha bude, kto ju bude tvori ť? Že či 

budeme akceptova ť túto sú ťaž aj ví ťazný návrh? 

 

 Proste chcem vedie ť viacej detailov o tomto dianí, 

ktoré sa dialo tuto na magistráte. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, to bola iniciatíva a je to 

iniciatíva Matice slovenskej, ktorá nás k vyhláseni u tej 

súťaže na stvárnenie toho diela neprizvala.  Je pravda , že 
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nás informovala o zámere, že by to malo by ť na Hurbanovom 

námestí.  

 Ni č nemáme zatia ľ odsúhlasené.  

 

 Do vyhodnocovania v prvom kole tej sú ťaže bola 

prizvaná aj pani hlavná architektka. 

 Do druhého kola ju zatia ľ neprizvali. 

 

 Čiže ú časť mesta je taká čiasto čná. Nie je to náš 

projekt, je to ambícia Matice slovenskej. A budeme sa k 

nej správa ť podobne ako k iným veciam. Budeme to rokova ť v 

komisii s poslancami, verejne. Nechceme prijíma ť žiadne 

rozhodnutia, o ktorých by ste neboli informovaní.  

 Čiže ni č nie je rozhodnuté; takto to poviem. 

 

 Ale vytvorili sme priestor pre verejnú prezentáciu  

tých diel, aby sa ľudia mohli oboznámi ť, aby si mohli na 

to vytvori ť názor, a potom aj, samozrejme, zauja ť k tomu 

stanovisko. 

 Pán poslanec Čaplovi č má interpeláciu; nech sa pá či. 

 

 

doc. PhDr. Dušan  Č a p l o v i č, DrSc., poslanec MsZ: 

 Pán primátor, v rámci mojej interpelácie na vás 

kladiem jednu otázku, ktorú mi môžete hne ď zodpoveda ť. 

Kedy sa rozhodnete predloži ť opätovne návrh na prijatie 

hlavného mesta Bratislavy do Združenia miest a obcí  

Slovenska? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Áno. Pán poslanec, myslím že to je dobre položená 

otázka, pretože mali by sme sa vráti ť k tej téme, ktorú 

sme tu rozhodovali minulý rok. A žia ľ, sme ju rozhodli 

neúspešne, teda v neprospech mesta z môjho poh ľadu. 

 

 Ja by som rád s tou témou prišiel na najbližšie 

mestské zastupite ľstvo a znovu položil otázku poslancom, 

či súhlasia, aby mesto bolo tak členom Únie miest 

Slovenska ako aj členom Združenia miest a obcí Slovenska? 

 

 Čiže na najbližšie zastupite ľstvo predložíme návrh 

opätovne.  

 Pán poslanec Fiala.    

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  

 Interpeláciu smerujem na vás. Zaznamenal som 

informácie o tom, že je prenajaté parkovisko pri Ne mocnici 

Antolská.  

 

 Tento problém ma zaujímal, opakovane sa o ň zaujímam a 

teda nenecháva ma ľahostajným. Tam je cesta pozd ĺž 

Chorvátskeho ramena, o ktorej som po čul, že by mala by ť 

uzatvorená.  

 Teda chcel by som informáciu o tom, v akom je to 

stave?  

 

 A rád by som vás požiadal o to, aby, pokia ľ je to 

možné ste zachovali túto komunikáciu verejnosti prí stupnú, 

pretože asi ťažko môžete vstupova ť do toho, že teda 
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nemocnica prenajala svoje vlastné pozemky. Ale to, ako 

bude naložené s verejnými pozemkami, alebo teda s 

mestskými, tak to je do istej miery vo vašich rukác h. A 

myslím, že by to bolo ve ľmi zlé pre tých pacientov, 

lekárov a zamestnancov nemocnice, pokia ľ by nemohli 

používa ť túto komunikáciu.  

 Rád by som vedel, aké je teda stanovisko mesta, a ako 

je to v tejto veci? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec, pozemky pod Antolskou sú mestské; čiže 

nie sú štátne.  

 A som informovaný o zámere, že by tam malo by ť 

parkovanie. Žiadali nás o nejakú formu vyjadrenia k  tejto 

veci. Dali sme záporné stanovisko.  

 My absolútne nesúhlasíme s tým, aby sa uzatvorila tá 

komunikácia, a na jednej a na druhej strane bola ra mpa, a 

používalo sa to pre komer čné ú čely parkovania.  

 

 My si uvedomujeme tú zložitú situáciu s parkovaním .  

 Naopak, sme rokovali v urbanistickej komisii o mož nej 

výstavbe parkovacieho domu, ktorý by ale inak rieši l ten 

priestor. To znamená, že by sa vhodne tam za členilo 

parkovanie, ktoré by bolo, by som povedal na poscho diach, 

aby sa využil aj ten verejný priestor. Ale rozhodne  s tou 

komunikáciou alebo s jej uzatvorením súhlasi ť nemôžeme.  

 Čiže také stanovisko sme aj dali. 

 

 Ale podrobnosti dostanete v písomnej odpovedi. 
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 To vedia moji kolegovia. Viem o tom probléme a som  o 

tom informovaný, ur čite nepôjdeme tou cestou. 

 Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený do 

interpelácií. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som rád 

interpeloval vás. 

 Moja interpelácia bude ústna, ale poprosil by som o 

písomnú odpove ď.     

 Súvisí to s interpeláciou, ktorú som už podal a ku  

ktorej sa ešte dostanem v bode informácia o vybaven ých 

interpeláciách.  

 

 Ale musím predosla ť, že nie som spokojný s odpove ďou, 

ktorú ste mi dali. Týka sa to interpelácie, ktorá n ie je 

ani uvedená v materiáloch, ale ktorá bola podaná na  

predchádzajúcom zastupite ľstve 1. marca.  

 

 Jedná sa o využitie 55 parkovacích miest v podzemn ých 

garážach na Uršulínskej.  

 

 Priznám sa, že nerozumiem celkom tej odpovedi.  

 A pýtal som sa aj kolegov, mysliac si, že som mal 

nejakú krátku mozgovú disfunkciu, ale nerozumeli to mu 

nejako aj oni. Ja by som vás poprosil keby, o podro bnú 

špecifikáciu ekonomických výnosov za rok 2011. Je t o tu 

len jednou sumou; poprosil by som vás konkrétnejšie . 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, skúste spresni ť tú interpeláciu, čo vás 

zaujíma, my na to odpovieme. Takto sa asi nedohodne me. Ja 

viem o tej interpelácii, pamätám sa na tú odpove ď ktorú 

sme písali. Ak sme boli všeobecní; to čo ste sa pýtali, to 

sme odpovedali. Ak nie, povedzte: Chcem vedie ť toto, toto, 

toto, a také informácie dostanete. My nebudeme ni č 

zakrýva ť vo vz ťahu k Uršulínskej; nemáme dôvod.      

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Dobre. Ja to pripravím písomne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Bu ďte taký dobrý.  

 Nám by to pomohlo, aby potom kolegyne mohli pre vá s 

pripravi ť presnú odpove ď. 

 Pán poslanec Budaj sa hlási do interpelácií. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Medzitým som bol upozornený, že pán dopravný inžin ier 

nie je členom, nie je ho prípustné interpelova ť, preto 

interpelujem prostredníctvom vás, pán primátor.  

  

 Ide o riešenie, dopravné riešenie Ra čianskeho mýta, 

stalo sa predmetom diskusií aj odborných iniciatív,  

občianskych iniciatív, aj ob čanov. Stávajú sa tam nehody. 
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Občania, ktorí cestujú verejnou dopravou žiadajú rieše nie 

zastávok. Na druhej strane pán dopravný inžinier av izoval, 

že by chcel nejaké riešenia ponúknu ť, ktoré by ale 

nezadusili premávku, ktorá je tam k ľúčová, lebo ide o 

okruh mesta. 

 

 Chcel by som požiada ť, aby predstavil poslancom možné 

riešenia, lebo to je neuralgický problém, ktorý sa už 

prepiera v médiách. Pýtajú sa na neho ob čania. Mohol by 

nám pripravi ť svoje návrhy riešenia. Ur čite by to uvítali 

aj ostatní kolegovia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Existujú tam návrhy na to, ako zmeni ť 

vlastne ten ostrov ček, ktorý je na Ra čianskom mýte, ktorý 

je úzky, s ktorým ľudia majú problémy. Obmedzi ť jeden 

jazdný pruh, to je návrh ob čianskych iniciatív. To 

spomínal pán poslanec Budaj.  

 

 Pán Ing. Schlosser uvažuje možno o iných riešeniac h. 

Pán inžinier, poprosím, keby ste si túto interpelác iu 

zobrali za svoje tak, aby sme poslancom nedali len 

formálnu odpove ď ale uviedli alternatívy možných riešení, 

či je to návrh ob čianskych iniciatív, alebo to bude 

odborný návrh z našej strany, teda z magistrátu, od  vás. 

Dajme si s tým prácu, aby sme ten materiál pripravi li 

takýmto spôsobom. Ak potom poslanci budú požadova ť 

rokova ť, rozhodova ť, môže to by ť následný krok. Ale aby tá 

interpelácia obsahovala možnosti, ktoré tam vidíme.   
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 Pán poslanec Kor ček.   

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, 2. 

februára mestské zastupite ľstvo prijalo na môj návrh 

uznesenie, v ktorom vás žiada predloži ť informáciu o 

investi čnom zámere výstavby nového futbalového štadióna, 

obchodných priestorov a služobných bytov na pozemko ch 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v me stskej 

časti Bratislava - Nové Mesto.  

 V informácii uvies ť najmä základné výmery a 

vizualizácie investi čného zámeru.  

 

 Ja sa chcem opýta ť, že pre čo táto informácia nám 

nebola na dnešné rokovanie predložená, pretože som ju 

nenašiel ani v programe. Domnieval som sa, že možno  ju 

dostaneme tu priamo na rokovaní, ale zatia ľ sme takúto 

informáciu nedostali. 

 Takže chcel by som vedie ť, kedy to bude? 

 

 Lebo opätovne chcem zdôrazni ť, že ide o výstavbu na 

pozemkoch hlavného mesta súkromnou spolo čnos ťou Národný 

futbalový štadión, akciová spolo čnos ť.  

 

 A táto spolo čnos ť má v prenájme celkovo 54 414 m2 od 

hlavného mesta na dobu 50 rokov za cenu 1 000 korún  

slovenských; za celý predmet nájmu. Takže myslím si , že je 

to ve ľmi výrazná podpora zo strany hlavného mesta pre tút o 

spolo čnos ť a mali by by ť poslanci, a následne aj 
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verejnos ť, o tomto investi čnom zámere informovaní. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, ur čite ste si pre čítali odpove ď 

na interpeláciu, lebo vy ste aj interpelovali tento  

problém. Čiže tam sme vám aj uviedli tie podstatné veci. A 

mám pocit, že to uznesenie, ktoré ste vtedy avizova li, 

malo termín 31. 3., čiže preto nebolo predložené na toto 

zasadnutie. Bude predložené na najbližšie, pretože my sme 

tomu rozumeli tak, že to chcete ma ť do konca marca, aby to 

prešlo riadnym cyklom. My ni č nedávame na stôl, čo 

nemusíme.  

 

 Myslím si, že nech o tom rokuje komisia športu. Mô že 

o tom rokova ť komisia územného plánu, nemáme s tým žiadny 

problém. Podstatné veci už sú napísané v odpovedi n a vašu 

interpeláciu. Ale pridáme vizualizácie, pridáme vše tko to, 

čo ste požadovali.  

 

 Čiže ja som tomu takto rozumel, tomu vášmu uzneseniu . 

Preto sme ho nepredložili dnes.  

 Nech sa pá či, pán poslanec máte faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ďakujem. To uznesenie malo jasný termín, a ten bol 

29. 3., čiže dnešné rokovanie zastupite ľstva. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Rozumiem. Tak potom sme mu zle rozumeli, ja sa za to 

ospravedl ňujem. Bude predmetom najbližšieho zastupite ľstva 

v apríli. Ale s tým, že prejde komisiami, radou, ab y to 

všetko malo to, čo to má ma ť. Aby sa s tým oboznámili 

poslanci, ktorí majú do toho čo poveda ť.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Žiadali ma ob čania, aj 

moja otázka znie tak, že po rekonštrukcii katedrály  sv. 

Martina ostal tam ten drevený chodník, ktorý dos ť špatí 

ten úsek. Ostal tam kvôli tomu, že so ľ strieka na tú novú 

fasádu a vlastne zámer je taký, aby sa tomu zabráni lo. 

 

 Otázka je taká, že či vstúpili vlastníci alebo akým 

spôsobom toto mesto môže a bude rieši ť; či o tom nie čo 

viete?  

 

 Aby to neostalo takto ešte nejakých zopár mesiacov ; 

to je jedna vec. Síce zima už skon čila a nie je tu riziko 

tej soli také ve ľké, ale zrejme by si to vyžadovalo nejaké 

riešenie komplexné zo strany aj mesta, aj cirkvi. Ďakujem.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy    
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 Pani poslanky ňa, samozrejme, že o tom viem. Poznám 

ten projekt mestské zásahy, ktorý tu bol dnes spomí naný, 

ktorý tam umiest ňuje krásnu sklenú ochranu. To znamená 

videli by ste to čo je potrebné, ale zárove ň by bol 

chránený ten citlivý priestor dotyku kostola s tou cestou, 

ktorú tam máme. Len to, samozrejme, chce isté finan čné 

prostriedky. 

 

 Čiže zatia ľ sa na nás nikto neobrátil. Tak ako je 

moja vedomos ť sme o tom nehovorili ani s predstavite ľmi 

katolíckej cirkvi, ani so správcom teda farnosti, k torí by 

povedali, že chceme, po ďme do toho. My sme na takéto 

rokovania pripravení. Ale prídeme s nimi potom sem za 

vami.  

 Pretože, aby sme mohli vynaloži ť peniaze povedzme na 

to riešenie z mestských zásahov alebo nejaké iné, b udeme 

potrebova ť váš súhlas a povedzme vy členenie zdrojov na to.  

   

 Čiže ja si uvedomujem, že ten problém je, i ke ď sme 

hľadali ktoré mestské zásahy by bolo možné zrealizova ť, 

tento bol vytypovaný ako jeden z možných, lebo nie je to 

až taká ve ľká suma, ale pomohlo by to.  

 

 Je to na takom citlivom mieste, kde by to chcelo 

jedno pekné riešenie také, aby si zase niekto o to 

nerozbil hlavu. Čiže, aby tam boli nejaké znaky, že tam je 

sklo, ale ktoré by teda umožnilo dotyk s tým hradný m 

prostredím, a podobne, a nie ten drevený chodník a tá 

drevená ohrada, ktorá tam je.  

 Čiže, ak budú rokovania, budeme vás o nich 

informova ť. 
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 Pani poslanky ňa Farkašovská ako posledná prihlásená 

do interpelácií. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som sa rada spýtala na plány  

mesta v súvislosti so starostlivos ťou o túlavých psov 

vzh ľadom na to, že pokia ľ mám správne informácie, tak sa v 

septembri kon čí zmluva so Slobodou zvierat. By ma 

zaujímalo, čo sa mesto v tomto smere chystá robi ť ďalej? 

 Či má v pláne prevádzkova ť vlastný útulok pre psov? 

 

 A tiež by ma zaujímala aj téma možného cintorína p re 

psov, ktorý sa tu dávno spomínal; prípadne vytypova nie 

pozemkov na jeden i druhý ú čel. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čo sa týka túlavých psov, je pravda, že sa zmenila 

legislatíva. My momentálne analyzujeme čo to znamená že z 

možnosti zriadi ť útulok sme dostali povinnos ť zria ďova ť, 

prevádzkova ť, alebo podie ľať sa na prevádzkovaní útulku.  

 

 Tie posledné slová, podie ľať sa na prevádzkoví by 

znamenali že by sme mohli prispieva ť Slobode zvierat alebo 

niekomu inému, koho vysú ťažíme, ke ď otvoríme k tomu 

verejnú sú ťaž, aby sme po septembri mali partnera. Alebo 

či to znamená povinnos ť, že to musíme robi ť sami - 

nevieme.  
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 Obrátili sme sa v týchto d ňoch na ministerstvo, ktoré 

bolo predkladate ľom zákona, aby nám to vyjasnili, čo máme 

urobi ť. Či to je cesta, že musíme ma ť vlastný alebo môžme 

to rieši ť aj formou príspevku inému.   

 

 Čiže tú odpove ď ke ď dostaneme, dáme ju do odpovede na 

vašu interpeláciu, aby ste vedeli že aký postup. A na 

základe toho aj mesto teda zvolí nejaký postup. 

 

 Cintorín pre psov; priznám sa, že sme zatia ľ 

neriešili. My máme problém s cintorínom alebo s kap acitou 

cintorínov pre ľudí. Spracovávame k tomu materiál, aby ste 

si nemysleli, že sme úplne niekde mimo tej témy.  

 

 Budeme predklada ť do zastupite ľstva návrh na nejaké 

možné riešenia. Pracujeme so súkromnými aj verejným i 

pozemkami, nie je to úplne jednoduchá téma. Tí, kto rí sa 

tomu venujete, viete, že to nie je ľahké. Ale budeme 

musie ť ako zastupite ľstvo k tomu nejaké slovo poveda ť; o 

rozšírení existujúcich cintorínov, prípadne o vytyp ovaní 

úplne nového cintorína, ktorý by vyriešil možnos ť 

pochovávania v našom meste na podstatne dlhšie obdo bie ako 

môže umožni ť len rozšírenie cintorínov.  

 Chystáme taký materiál a prídeme s ním do zastupi-

te ľstva.      

 

 Vážené poslankyne a poslanci, 

 ke ďže sa už nikto nehlási do bodu interpelácie, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  
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BOD 41:  

Rôzne 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A otváram časť bodu rôzne, ktorá je adresovaná smerom 

ku mojej osobne.  

 Pán poslanec Gašpierik avizoval, že má príspevok d o 

rôzneho. 

 

 Ostatné príspevky budú prednesené v samotnom bode 

rôzne na záver dnešného zastupite ľstva.  

 Pán poslanec Gašpierik - rôzne.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa na vás, vážený pán primátor, 

obraciam v súvislosti s interpeláciami teda v bode rôzne, 

ktoré nadväzuje na predchádzajúcu interpeláciu, kto rú som 

uplatnil na predchádzajúcom rokovaní zastupite ľstva a 

týkala sa zóny lesoparku.  

 

 Považujem interpeláciu za úplnú, ale chcel by som 

vlastne tento problém, túto problematiku posunú ť ďalej, a 

to do formy uznesenia.  

  

 Preto vlastne tento návrh predkladám v rámci bodu 

rôzne a nie v rámci bodu interpelácie.  
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 Tak, ako ste odpísali v interpeláciách, v roku 200 9 

bola spracovaná urbanistická štúdia Malokarpatskej časti 

Bratislavského lesoparku, ktorej obstarávate ľom bolo 

hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Žijem e už 

teraz v roku 2012 a táto problematika sa ďalej neposunula. 

Problémy vlastne, ktoré tam sú, sa hromadia, najvä čšie sú 

najmä čo sa týka parkovania. Ten prístup tam je ve ľmi 

nedôstojný, kde naozaj sa tam tvoria aj nieko ľko 

kilometrové parkovania na chodníkoch, na zelených 

plochách. A bolo by potrebné rieši ť prístup, vstup vlastne 

do lesoparku pri moste.  

 

 Boli tam spracované aj isté urbanistické štúdie, k de 

formou ur čitého súkromného PPP vlastníctva projektov by 

bolo možné vybudova ť takéto zariadenia bez ú časti hlavného 

mesta, lebo vieme, že tieto zdroje sú obmedzené.  

 

 Druhou takou problematickou oblas ťou je oblas ť 

Železnej studni čky, kde tie zariadenia naozaj už myslím si 

majú ten zenit dávno za sebou a bolo by potrebné ko mpletne 

rieši ť toto územie nejakými novými štúdiami, respektíve u ž 

aj realiza čnou fázou. 

  

 Mali sme aj rokovanie na úrovni riadite ľa magistrátu, 

kde sú tam ur čité opatrenia prijaté zo strany hlavného 

mesta, ale rovnako je potrebné to rieši ť formou výsledkov. 

 

 Tre ťou takou oblas ťou je oblas ť Snežienky, kde 

takisto táto urbanistická štúdia riešila toto územi e, kde 

by sa mali dobudova ť ur čité prvky, či už sú to nejaké 
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oddychové, relaxa čné, nejaké reštaura čné, nejaké 

jednoduché zariadenia, nie to vlastne čo tam bolo 

pripravované, nejaký hotel s ubytovacími kapacitami . 

 

 Takže ja by som si vlastne dovolil predloži ť návrh 

uznesenia, kde by sa zriadila ur čitá komisia za ú časti 

dotknutých organizácií, ktoré by vlastne už priprav ili  

konkrétny návrh na rokovanie zastupite ľstva, kde by sme sa 

mohli k tomu vyjadri ť a prípadne aj tieto návrhy ďalej 

rozpracováva ť alebo schváli ť v rámci nejakého koncep čného 

materiálu. A nie to, aby to bolo teda položené v šu plíku, 

ako to je doteraz. 

 

 Dovolím si teda predloži ť návrh uznesenia: 

 

 Mestské zastupite ľstvo schva ľuje zriadenie pracovnej 

komisie za ú časti zástupcov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava, Mestských lesov, Mestskej pol ície a 

s prizvaním zástupcov mestskej časti Bratislava - Nové 

Mesto za ú čelom spracovania a predloženia návrhu 

revitalizácie časti lesoparku vo vlastníctve hlavného 

mesta, v lokalite Železná studni čka, a ktorej cie ľom bude 

predloženie návrhu pravidiel spôsobu ďalšieho postupu 

etapizácie, vecnej a časovej koordinácie pre uskuto čnenie 

obnovy územia.  

 Predovšetkým ide o lokality:  

1. Nad Partizánskou lúkou, rozšírenie parkovacích k apacít.  

2. Areál bufetov na Železnej studienke. Vybudovanie  nového  

   reštaura čného bufetového zariadenia s hernými prvkami  

   pre deti bez ubytovacích kapacít. 

3. Areál bývalej reštaurácie Snežienka a vybudovani e  
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   reštaura čného zariadenia, hracích prvkov a oddychových 

   relaxa čných prvkov.  

 

 Táto žiados ť by bola predložená vo vz ťahu k 

riadite ľovi magistrátu ako pre koordinátora takéhoto 

rokovania alebo teda výstupu z tejto komisie s term ínom 

predloženia návrhu ďalšieho postupu tejto komisie na 

rokovaní mestského zastupite ľstva do 31. 5. 2012. 

 

 Túto problematiku som v ur čitých h ľadiskách 

prerokoval aj s riadite ľom Mestských lesov, aj na úrovni 

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, do ktorého 

katastrálneho územia toto spádové územie spadá. A t ento 

návrh je teda pripravený v sú činnosti s týmito dvoma 

zložkami, ktoré teda navrhujem zakomponova ť do tohto 

návrhu, aby boli sú časné pre navrhnutie ďalšieho postupu. 

 

 Nenavrhujem tu konkrétne personálne obsadenie, ale bo 

aj po četnostné obsadenie. Nechávam to ako na rozhodnutie 

vám, pán primátor, aby ste rozhodli, že v akom 

reprezentatívnom zložení by potom táto komisia mohl a 

pracova ť a mala by predloži ť nejaké výstupy plénu 

mestského zastupite ľstva.  

 

 Dovolím si teda požiada ť všetkých kolegov, pokia ľ by 

toto si mohli zobra ť za svoje, a keby podporili tento 

návrh. Ve ľmi pekne 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. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Pilinský.  

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja si myslím, že Železná studienka, 

respektíve táto lokalita nie je iba záujmom mestske j časti 

na území ktorej leží. Ja by som bol rád, aby tam bo li 

zastúpení; lebo tu je navrhnuté za ú časti zástupcov 

hlavného mesta. Nie je mi z toho jasné, či to budú 

zástupcovia aparátu, magistrátu, alebo či to budú 

zástupcovia z radov poslancov. Ak teda to bude z ra dov 

poslancov, rád by som bol na tejto pracovnej skupin e 

účastný, nako ľko táto téma bola, je jednou z tém, ktorou 

sme sa zaoberali aj v minulosti. A práve oblas ť Snežienky, 

respektíve hotela, ktorý tam bol plánovaný, bola té ma 

ktorej sme sa venovali. Takže ak sa k tomu pristúpi , rád 

by som bol ú častný na tejto pracovnej skupine. Ďakujem.        

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Toto je nejaký nový postup. Tak trošku by som si t o 

chcel objasni ť; ako by pán poslanec chcel vstúpi ť do 

exekutívy, ktorá spadá jednozna čne pod vedenie magistrátu 
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alebo do koncep čnej práce, ktorá spadá jednozna čne pod 

jednotlivé komisie. Máme tu komisiu územného plánu,  máme 

tu tiež komisiu pre životné prostredie.  

 

 Ja si myslím, že tieto komisie môžu kona ť. A jeho 

iniciatíve v tomto ur čite nebudú klás ť žiadne medze, 

rovnako ako môže kona ť pán riadite ľ magistrátu, lebo 

exekutívna rola prináleží predovšetkým jemu.   

 

 Nerozumiem, ako by sme mohli teraz tak náhle 

rozširova ť parkovacie kapacity na základe takéhoto, 

odpustíte ve ľmi improvizovaného dokladu, a k akým 

povoleniam by sme asi tak dali súhlas, keby sme o t omto 

pláne hlasovali?  

 

 Rozšírenie kapacity parkovacích miest na takomto 

citlivom území, zhodou okolností (gong) práve teraz  na jar 

prísne chránenom, to je vážne rozhodnutie, pane.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S faktickou poznámkou pán poslanec Kor ček. 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja podporujem túto 

aktivitu a tento návrh pána poslanca Gašpierika. Pa mätám 

si, ako sme v predchádzajúcom volebnom období schva ľovali 

túto predmetnú urbanistickú štúdiu. A chcem pripome núť, že 

vtedy sme sa jednozna čne vyjadrili, že si neprajeme v 
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tomto území nejaké hotelové zariadenia, hotelové ka pacity. 

Takže dúfam, že aj do budúcnosti to takto ostane. Ďakujem. 

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Pani poslanky ňa Dyttertová.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja som chcela upozorni ť na to; 

nepamätám si teraz, ale možno by bolo ve ľmi vhodné, aby 

sme mali pred sebou aj to uznesenie, ktoré sme v mi nulosti 

schva ľovali a týka sa celej tejto oblasti. A tam sú ve ľmi 

tvrdé obmedzenia, sme schválili vtedy. Takže by som  to 

rada vidie ť v súvislosti s týmto návrhom ako to vyzerá.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak dovolíte, ja tiež si dám faktickú poznámku a po tom 

pán poslanec Gašpierik zareaguje.  

 Ja to vidím tak, že tu sa nejde ni č rozhodova ť, 

prosím. Dostanete materiál do zastupite ľstva, a pán 

poslanec hovorí, čo v ňom má by ť. Pre potreby Železnej 

studienky je to dobrý krok, pretože tla čí tú exekutívu; 

povedzte nás nie čo, aj za ú časti širšej skupiny, zástupcov 

Mestských lesov, polície, mestskej časti Nové Mesto. Ja s 

tým súhlasím, mne sa ten návrh pá či. 
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 Prosím, aby sme to uznesenie len máli čko pozmenili, 

nie je možné uklada ť riadite ľovi magistrátu.  

 Čiže prosím, keby ste to adresovali na m ňa:  

 Žiada primátora zriadi ť pracovnú skupinu. 

 Ke ďže tu nemáme jej zloženie, nemáme čo schva ľova ť. 

 Nemôžme schváli ť skupinu, ktorá nemá zloženie.  

 No, ve ď ja som o.k., len tu sa hovorí o meste, 

nehovorí sa o poslancoch. Ani jedno slovo tu nie o 

poslancoch, čiže nemáte čo nadiktova ť.  

 

 Žiada zriadi ť pracovnú skupinu na ú časti, at ď., 

všetko zostáva.    

 A pán poslanec, ešte sa chcem opýta ť na termín. 

 Ak nám dáte termín 31. 5., tak ja na to mám jeden 

mesiac. Lebo musím vám za čiatkom mája, prepá čte, musím vám 

začiatkom mája do cyklu komisie, rada, vloži ť materiál, 

ktorý má by ť predmetom rokovania, aby bolo možné o 

parkovacích miestach a o iných veciach rozhodnú ť. Zdá sa 

mi to príliš krátke 

 

 Ten problém bol dlho. Ak mi dáte 30. 6., teda na t o 

júnové zastupite ľstvo, pracovne môžeme na tom strávi ť dva 

mesiace a potom sa tým budete zaobera ť vy, komisie a 

všetci tí dotknutí.  

 Poprosím o tieto dve zmeny, pán poslanec.  

 

 Preto som vstúpil pred vašim vyjadrením. 

 Teraz dávam priestor pre vás, aby ste reagovali na  

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

 Ďakujem pekne. Samozrejme, pán primátor, autoreme-

dúrou prijímam tento návrh. A ďakujem pekne za vašu 

podporu a presne súhlasím s tým ako ste povedali, n ikto tu 

ni č netla čí.  

 

 K pánovi poslancovi Budajovi, vítam jeho ob čianske 

aktivity. Tak ako sa tu profiluje ostatných 20 roko v, 

ur čite podporí ako PKO aj túto aktivitu. A predpokladá m, 

že predkladal návrhy aj v rámci komisie, aby sa to riešilo 

kone čne, až to prinieslo vlastne dnešné rokovanie 

zastupite ľstva, kde bol predložený tento návrh.  

 

 Takže, pán primátor, do 30. 6. žiadam pána primáto ra.  

 

 Boli spracované rôzne vizualizácie, ako spomínala 

pani kolegynka Dyttertová. Naozaj, ni č neur čujem. Nech sú 

tam zastúpení aj poslanci.  

 Kto sa hlási, pán primátor, prosím pekne, zapojte 

ich. Naozaj všetkých poslancov, či je to pán Šindler alebo 

pán Pilinský. Viem, že aj zo Strany zelených pani B urá čová 

tam vyzvala ur čité aktivity. Ur čite aj on možno bude to 

chcie ť do budúcnosti rozšíri ť možno na Peknú cestu do 

Rače. Takže naozaj, nech sa to akoko ľvek zapojí. 

 

 Len ide o to, aby sa to hýbalo ďalej, aby boli dané 

nejaké materiály, o ktorých presne tak ako bolo pov edané, 

rokovali komisie (gong) a rokovalo toto zastupite ľstvo.  

 

 Ni č sa vlastne neukladá, že to má by ť tak alebo tak.  
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 Sú časťou toho materiálu môže by ť aj tá vizualizácia, 

aj uznesenia, ktoré boli prijaté v minulosti, všetk y tieto 

podkladové materiály. Ďakujem pekne.  

 

 Pardon. Ešte čo sa týka toho parkoviska, jedná sa 

práve o to parkovisko, ktoré je pri vstupe, ktoré u ž je 

súčasne vybudované. Plochy tam práve ďalšie nie sú možné 

zabera ť. Preto práve tá vizualizácia a tie projekty, ktoré  

boli spracované v minulom, predchádzajúcom volebnom  období 

hovorili o nejakej dvojpodlažnosti, kde by to mohol  nejaký 

súkromník vypracova ť, aby sa vlastne zabezpe čili práve tie 

služby čo chceme pre ob čanov.  

 

 Takže nejde o ďalšie zaberanie, ale už tie plochy, 

ktoré sú, respektíve pred Vojenskou nemocnicou. Ale  

nechcem ís ť do tej odbornej problematiky. To je vecou 

potom tej komisie, ktorá by mala nie čo, nejaký rámcový 

materiál s akou, s tou istou etapizáciou predloži ť na 

rokovanie komisií a zastupite ľstva. Ďakujem.  

 

    

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. Pánovi poslancovi Budajovi už nemôžem  

dať faktickú poznámku, pretože vy ste reagovali na vše tky 

faktické smerom na vašu adresu.  

 

 Chcem sa len opýta ť, či o tomto budeme hne ď hlasova ť? 

 Alebo to necháme na rôzne niekde na konci rokovani a. 

 Môžme teraz, vieme o čom to je. 
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 Čiže prosím pána predsedu návrhovej komisie, keby 

uviedol návrh na hlasovanie.  

 Sme v rôznom, v konkrétnej téme, ktorú otvoril pán  

poslanec. Uzavrime ju. 

 Ďalšie prihlášky neboli.  

 Čiže potom prejdeme na bod programu tak, ako je 

naplánovaný.  

 Nech sa pá či, pán poslanec Len č. 

 

 

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

MsZ 

 Pán kolega Gašpierik sa ešte nevyjadril k tomu 

termínu.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vyjadril. 30. 6. 

 

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

MsZ 

 30. 6. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dal to ako na júnové zastupite ľstvo.  

 

 Ja to takto chápem, že to je júnové zastupite ľstvo; 

možno to je presnejšie. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter L e n č, poslanec 

MsZ 

 Ospravedl ňujem sa.  

 Takže budeme hlasova ť o uznesení v nasledovnom znení: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada primátora hlavného mesta 

SR Bratislavy zriadi ť pracovnú komisiu za ú časti zástupcov 

hlavného mesta SR Bratislavy, Mestských lesov Brati slavy, 

Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a pri zvaných 

zástupcov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto; 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Nemusíte to číta ť, pán poslanec, všetci to dostali, 

majú to rozdané. 

 Čiže v tej ďalšej časti sa text nezmenil.  

 

 

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

MsZ 

 Čiže oproti tomu je zmena iba v plnite ľovi.  

 A v tom termíne, ktorý je 30. 6. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, výborne. 

 

 Takže prosím, o tomto uznesení budeme hlasova ť.  

 Je to návrh pána poslanca Gašpierika. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ť za, jeden proti, jeden sa zdržal hlasovania. 

 Konštatujem, že návrh pána poslanca bol prijatý. 

 

 

 Dámy a páni, tým sme uzatvorili tú špeciálnu časť 

rôzneho, ktorá ešte bude pokra čova ť na záver dnešného 

zasadnutia.  

 

 

 Ja odovzdávam vedenie schôdze pani prvej námestní čke 

Kimerlingovej . 

 Rozlú čim sa s vami.  

 Tipoval som, že do piatej skon číme, ale zatia ľ sa to 

iba čiasto čne podarilo. Takže to som chcel poveda ť; no, 

tak ja mám pokra čovanie ďalšie ešte dnes ve čer s kolegami 

primátormi.  

 

 Takže prosím pani námestní čku, keby si presadla na 

miesto predsedajúceho a ujala sa rokovania o ďalšom bode 

programu. Nech sa pá či. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Tak vážení priatelia, pokra čujeme ďalej. 

 

 Ďalším bodom je bod číslo 11. 
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BOD 11:  

Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta Slovens kej 

republiky Bratislavy do dozornej rady obchodnej 

spolo čnosti METRO Bratislava, a.s.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Viete, že táto zmena sa deje kvôli úmrtiu nášho 

kolegu, potrebujeme tam nahradi ť ďalšieho. 

 Kto to predkladá, po čkajte. 

 Primátor predkladá takže bez úvodného slova.    

 Otváram diskusiu.  

 Hlási sa niekto do diskusie?  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia uvedeného 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, prosím, a hlasujeme.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Uznesenie bolo prijaté. 
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 Prítomných tridsa ť. 

 Za tridsa ť, proti nikto, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Ďakujem. 

 Ideme na ďalší bod, a to je bod číslo 12.  

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na čerpanie finan čných prostriedkov na základe 

uverejnenej verejnej výzvy na poskytnutie ú čelovej dotácie 

Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a ak tivít v 

oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 20 12 

(resocializa čné stredisko RETEST)  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Predkladá primátor.  

 Bez úvodného slova.  

 Dohodneme sa tak, že bez úvodného slova budú  

materiály, ktoré boli prerokované v komisii, získal i 

kladné stanovisko komisie. Ak to budú majetkové, je  tam 

súhlas starostu mestskej časti a takisto rady. Dobré?  

 Tie budú bez úvodného slova.  

 A potom, ak by ste potrebovali nie čo, tak v diskusii 

sa spýtate. Ďakujem. 

 

 Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Prihlásený je pán poslanec Hr čka. 

 Nech sa pá či, máte slovo.  
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Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja len s jednou drobnos ťou. Ja by som nadviazal na 

takú istú poznámku ako ste vy mali, ke ď sa riešili tie dva 

mosty, že ko ľko stojí jeden, druhý stojí? Tak ja som v 

materiáli, akože som za, ale nenašiel som v materiá li, 

keďže sa zaväzujeme, že 10 rokov budeme toto stredisko  

prevádzkova ť, aké sú zhruba priebežné ro čné náklady na 

prevádzku tohto strediska. 

 Ako je to možno formálna vec, ale by aspo ň bola 

predstava, že k čomu sa vlastne zaväzujeme, že 10 rokov 

budeme prevádzkova ť nie čo v nejakom objeme. Všetko. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Máme tu aj riadite ľa toho strediska, takže chcete 

odpove ď teraz? Možno, že on nebude na to pripravený. 

 Takže pán riadite ľ magistrátu na to zhruba odpovie. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Len ve ľmi stru čne. RETEST funguje tak či 

tak, takže tie prevádzkové náklady nemajú žiaden vp lyv, 

respektíve týmto nie sú navýšené nijako prevádzkové  

náklady tohto RETESTU. Samozrejme, je tam len výška  

kofinancovania, ktoré je cca 900 Eur. Čiže to stojí 900 

Eur. Tam je kofinancovanie, čiže 900 Eur je vlastne spolu. 

 (Poznámka.) 

 Nie. Ro čné náklady sú každý rok presne také isté. 

Tento projekt nemá vplyv na prevádzkové náklady RET ESTU.  
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 Vy ste sa pýtali, aké sú prevádzkové náklady spoje né 

s RETESTOM. RETEST funguje tak či tak a stále na meste, 

ako fungoval predtým a bude fungova ť aj ďalej.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Takže dostane slovo pán poslanec Hr čka; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 My sme sa nerozumeli. Ja som chcel poveda ť to, že ako 

mi to je jasné, že to nijako neovplyv ňuje prevádzkové 

náklady, lenže teraz sa zaväzujeme, že 10 rokov to musíme 

prevádzkova ť. Takže m ňa len zaujíma, že na čo sa 

zaväzujeme, že aké sú ro čné priemerné náklady v 

súčasnosti, aby sme mali predstavu, že na čo sa 

zaväzujeme. To je všetko. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Zapnite, prosím, pána riadite ľ magistrátu. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 V rozpo čte cca plus, mínus 70 tisíc ro čne vynakladáme 

na RETEST. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne.  

 Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

 Kon čím diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

MsZ 

 Je tu pripomienka k návrhu uznesenia zo strany 

návrhovej komisie. Ten bod B. ukladá je v rozpore s  

rokovacím poriadkom. Treba nahradi ť: žiada. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Áno, autoremedúrou je to osvojené, a môžeme ís ť. 

 

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

MsZ: 

 Čiže hlasujeme o takom uznesení ako je v materiáli s  

tým, že bod B. je žiada. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Áno, takže môžeme ís ť na hlasovanie. Ďakujem.  

 Prezentujte sa, prosím, a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

317  

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďakujem pekne.  

 Ideme na ďalší bod. 

 

 

 

BOD 13:  

Návrh na odsúhlasenie zapojenia mesta Bratislavy do  

projektu s názvom EKOprofit Bratislava - Zavádzanie  

Programu čistejšej produkcie v širšom okolí Bratislavy 

Podľa vzoru "Okobusinessplan Wien" na podporu trvalo 

udržate ľného rozvoja prihrani čného regiónu Rakúsko-

Slovensko  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Takisto je to bez úvodného slova, pretože je tam 

súhlas komisie a je aj súhlas mestskej rady. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto nie je prihlásený; všetko je jasné. 

 Uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Hlasujeme o návrhu tak, 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 Maz 
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 Ďakujem pekne. 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťdva. 

 Za tridsa ťdva, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem.  

 Bod číslo 14. 

 

 

 

BOD 14:  

Návrh dodatku č. 1 Zria ďovacej listiny Centra vo ľného 

času, Hlinícka 3, Bratislava   

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Takisto bez úvodného slova, pretože je tam súhlas 

školskej komisie aj mestskej rady. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh 

uznesenia. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prezentujte sa, prosím, a hlasujeme.  

 (Prezentácia a  hlasovanie.) 

 Uznesenie bolo prijaté, lebo je prítomných 

tridsa ťjeden. 

 Za bolo tridsa ťjeden poslancov, nikto proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Ďakujem.  

 Bod číslo 15. 

 

 

 

BOD 15:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nech sa pá či, pán kontrolór, krátke úvodné slovo. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem pekne. Vážená pani viceprimátorka, vážené 

dámy a páni, ve ľmi krátko. Tento krát predkladám kontrolu, 

teda dve kontroly ktoré obidve dopadli pomerne pria znivo. 

Ide o jedno ve ľké zariadenie sociálne na Hanulovej, kde je 

počet pracovníkov, ktorý rádove sa približuje po čtu  osôb, 
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ktorým poskytujeme služby. Je to niekde medzi 140 -  200 

osobami. A vzh ľadom teda na jeho ve ľkos ť po čet pochybení a 

hlavne rozsah pochybení je výrazne malý, a je to 

potešite ľné. A preto konštatujem, že v sociálnych 

zariadeniach hlavného mesta obvykle konštatujeme ta kýto 

stav. Ďakujem. To je všetko. 

 

 

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. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie, uzatváram 

diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia. 

 

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

MsZ 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia, 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 

 Prezentujte sa, prosím, a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden.  

 Za tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté.  
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 Ďakujem.  

 Bod číslo 16. 

 

 

BOD 16:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa pre 

prenájmy nebytových priestorov na Zimnom štadióne O . 

Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre spolo čnos ť Slovak 

Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova, pretože je tam súhlas komisie aj 

mestskej rady.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Nikto nie je prihlásený, kon čím diskusiu. 

 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. 

 

 

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.) 
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 Prítomných tridsa ťdva. 

 Za dvadsa ťosem, proti nikto, zdržali sa traja, jeden 

nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 Bod číslo 16A. 

 

 

 

BOD 16A:  

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

mestskej časti Bratislava - Petržalka, za ú čelom 

revitalizácie Sadu Jaka Krá ľa a v Bratislave - II. etapa  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova? 

 Pri zara ďovaní do programu sa už povedali základné 

informácie preto otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Ak máte nejaké otázky, prosím, položte ich. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Ba; predsa. Pán poslanec Nesrovnal, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja mám jednu otázku v súvislosti s 

odzverovaním mestských pozemkov.  

 Pri Sade Janka Krá ľa sa chystá ve ľmi diskutovaná 

diskutabilná výstavba z druhej strany. Tak sa chcem  

opýta ť, či ke ď mesto odzverí svoje pozemky do správy 
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mestskej časti, tak sa nemôže tej výstavbe nejako napomôc ť 

alebo či proste nestratíme, či to s tým súvisí vôbec? 

 

 Ja nechcem upodozrieva ť kolegov z Petržalky z 

nejakých nekalých úmyslov, len túto otázku chcem ma ť 

zodpovedanú.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 No, možno pán riadite ľ by mohol, alebo ja by som 

povedala, že áno, môže sa sta ť, že potom ú častníkom 

stavebného konania bude mestská časť, pretože je to 

ved ľajšia parcela Sadu Janka Krá ľa. Áno, hrozí tam isté 

nebezpe čenstvo. 

 Ale nech sa pá či, ale pán riadite ľ magistrátu ešte 

nech ozrejmí. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som to vôbec nespájal. A 

samozrejme, pokia ľ by niekto na meste mal z toho taký 

pocit respektíve z mestských poslancov, vždy sa dá rovnako  

odzveri ť predmetný pozemok. Nemá to s tým žiaden súvis, je 

tam záujem revitalizova ť tento Sad Janka Krá ľa. Je tá 

príležitos ť, ženú tam tie termíny, ktoré sú potrebné, 

alebo sú potrebné urobi ť kroky ešte v priebehu budúceho 

mesiaca pred ďalším mestským zastupite ľstvom.  

 

 Preto my po dohode s mestskou časťou vlastne sme 

pripravili tento materiál. Ale opakujem ak aj v bud úcnosti 
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na ktorýko ľvek zverený majetok by mal niekto pochybností o 

tom, že je využívaný práve preto alebo v tom súlade  ako 

bol aj zverený, vždy sa vie pristúpi ť k samotnému 

odzvereniu. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Tak trošku by som oponovala pánu riadite ľovi 

magistrátu, pretože I. etapa revitalizácie Sadu Jan ka 

Krá ľa už prebehla a tam neboli zverené pozemky. Čiže že by 

práve na túto II. etapu bolo potrebné zverova ť, ale je to 

na poslancoch, rozhodnite.  

 Ďalej je prihlásený pán Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Pokia ľ viem, tá I. etapa bola na zele ň, 

stromy, at ď. Je možné, že na to nebolo treba zverova ť. A v 

tomto prípade tam sú chodníky, cesty, možno nejaké iné 

zariadenia, takže je to síce na poslednú chví ľu, ale 

odporú čam stotožni ť sa a prija 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 dopl ňujúce informácie.  

 Nikto iný nie je prihlásený do diskusie preto 

uzatváram diskusiu. 

 A prosím návrhovú komisiu o uvedenie návrhu 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je to 

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 ťdva. 

 Za dvadsa ťosem, nikto proti, zdržali sa traja, 

nehlasoval jeden.  

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďakujem. 

 Prechádzame na ďalší bod. To je bod číslo 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitého zrete ľa pre 

prenájom skladového priestoru na 1. nadzemnom podla ží 

Zimného štadióna O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislav e pre 

Slovenský zväz ľadového hokeja  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Tento bod je takisto bez úvodného slova, lebo je t am 

súhlas komisie a takisto súhlas mestskej rady. 
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 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je to 

navrhnuté v materiáli. Upozor ňujem, že ide o prípad hodný 

osobitného zrete ľa, čiže potrebujeme tri pätiny všetkých 

poslancov. 

 

 

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 ťtri. 

 Za dvadsa ťdevä ť, nikto proti, zdržali sa traja, jeden 

nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďakujem.  

 Bod číslo 18. 

 

 

BOD 18:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Zimnom  
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štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 

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

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

 

 

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 takisto bez úvodného slova, pretože bolo to 

prerokované na finan čnej komisii so súhlasným stanoviskom. 

 A predseda finan čnej komisie namieta, takže je tam 

nejaký problém. 

 (Poznámka.) 

 Dobre. Takže je to bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.     

 Je prihlásený pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne pani prvá námestní čka. Ja len to ľko, že 

sme o tom diskutovali v komisii pod jedným zorným u hlom. 

Bol som pou čený, že sa jedná o priestor, ktorý využívajú 

tí, ktorí majú know-how na rozpredaj lístkov pod ľa flekov 

na štadióne, čo je samozrejme v poriadku.  

 

 Tam bol len trošku ten problém, že ak pre niekoho 

postavíme priestor, kde sa budú takmer monopolne, z  

podstaty veci sa tam ni č iného už robi ť v tomto priestore 

nebude da ť, predáva ť lístky, tak by bolo primerané, aby si 

to tá inštitúcia alebo firma, pre ktorú sme to urob ili, 

najala poctivo na 365 dní do roka.  
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 A je pravda, že v tejto fáze sa bude jedna ť len o 

krátkodobé nájmy pred koncertom Eltona Johna, a pre d tým a 

tým podujatím, a pred tým a tým podujatím. 

 

 Jednoducho, ak niekto chce ma ť niekde svoje 

zariadenie, ktoré pripus ťme, je potrebné pre ten štadión 

aby mohol by ť vypredávaný. Ale zárove ň tá firma žije z 

toho, že má tento kvázi monopol, tak je jednoducho férové 

a primerané, aby si ten svoj priestor platila vždy.  

Jednoducho, lebo je to priestor, ktorý je tam pre ňu a 

kvôli nej. 

 

 Ale dostal som informáciu, že od budúceho obdobia už 

bude ten nájom, dá sa poveda ť kontinuálny a trvalý. 

Pretože nepovažujem za primerané, aby niekto z 365 dní v 

roku platil trvale nájom za 24 dní a ten zvyšok, ta m budú 

pavúci zadarmo.   

 

 

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. 

 Tu by som poprosila pána riadite ľa magistrátu, aby 

osvetlil či to naozaj tak je, že od 1. septembra 2012 už 

budú plati ť za celý rok.  

 Alebo to bude trva ť tak, že cez sezónu to bude ako 

ro čné nájomné a vždy cez to leto bude pauza.  

 Takže STaRZ by nám mal k tomu nie čo poveda ť.  

 

 Riadite ľ STaRZu nech sa pá či.  

 Nech sa pá či, pán riadite ľ STaRZu máte slovo. 
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Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZu: 

 Vážené dámy, vážení páni, od 1. septembra spolo čnos ť 

Ticketportal si prenajíma tento priestor na 10 mesi acov, 

čiže od v podstate septembra do júna, s tým že v júl i, v 

auguste, kedy sa na Zimnom štadióne takmer ni č nedeje, tak 

vtedy nechcú ma ť ako stále miesto. V júli a v auguste, v 

týchto dvoch mesiacoch v prípade že sa bude kona ť nejaké 

podujatie, tak budú plati ť denné nájomné ale s tým, že 

nesúhlasili sme vlastne s tou cenou v zmysle toho 

nariadenia pána primátora. Tam sme uplatnili 100 %- nú 

prirážku.  

 

 To znamená, že v prípade že sa bude kona ť nejaké 

podujatie, či už hokejový zápas alebo kultúrno-spolo čenské 

v júli a v auguste, tak napríklad 10. júla má by ť Elton 

John, tak za ten de ň im budeme ú čtova ť 100 %-nú prirážku.  

 

 

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.  

 Prihlásený je ešte niekto do diskusie? 

 Zasa vypadáva technika. 

 Takže, prosím vás, ak môžete; vlastne nemôžu zapoj i ť, 

ani zapoji ť ťa nemôžu, Stanko.    

 Prihlásení sú. Ja to tu nemám nazna čené; takže pán 

Nesrovnal, pán Hunulík a pán Hr čka. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 My sme na túto otázku diskutovali aj vo finan čnej 

komisii, a je pravda, že vä čšina sa priklonila k 

predloženému názoru. Ale ja som zastával názor, že keďže 

sa jedná o normálnu podnikate ľskú firmu, ktorá túto 

činnos ť vykonáva ako svoj hlavný biznis, je v ňom ve ľmi 

úspešná a vybudovala si dominantné postavenie, za čo sa 

jej dá pogratulova ť. Ale nie je to žiadny dôvod na to, aby 

sme tam šli osobitným zrete ľom. A nevidím tam žiadny 

verejný alebo komunálny záujem, aby sa neuskuto čnila na 

tieto priestory sú ťaž.  

 

 To, že táto firma ponúka dobré služby, je fajn, je  to 

obohatenie, ale kde je ten verejný komunálny záujem , že my 

nemáme urobi ť verejnú sú ťaž? 

 Takže ja budem navrhova ť, alebo ja nepodporím tento 

materiál. 

 Pod ľa mňa by tam mala by ť normálna sú ťaž verejná na 

tie priestory, nech si to firma vysú ťaží spomedzi iných a 

potom nech ponúka tie svoje kvalitné služby ktoré m á.  

 

 

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 námet.  

 Nasleduje pán poslanec Hanulík.   

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som troška nesúhlasil s 

tým mojim predre čníkom, lebo ja si myslím, že tá firma aj 
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nie čo robí pre ten štadión. Ke ď niekto za čína, možno chce 

vyskúša ť, či to pôjde, nepôjde. Proste asi je tam aj tá 

situácia, že ke ď to vydražíme, tam vznikne ďalší, možno 

predaj piva a poštových známok, ale proste nie to, čo my 

tam chceme. A ke ďže stále po čujeme, že ten štadión nie je 

tak využitý ako má by ť, tak samozrejme pri tých nových 

veciach treba robi ť nejaké ústupky tomu, aby všetci boli 

spokojní. 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 pán poslanec Hr čka nasleduje. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja som teda len chcel spýta ť, či je pravda, čo 

povedal pán Osuský, že tie priestory sa pripravoval i 

špeciálne pre Ticketportal? A že či naozaj, je tam možno, 

že tam môže by ť aj niekto iný, alebo tam môžu by ť len oni 

v tých priestoroch, či to je proste len pre nich? 

 Ako tak zaznela informácia, ale nepo čul som na ňu 

odpove ď, že či je to teda tak.  

 

 Ak by to tak bolo, tak naozaj nemá zmysel; ke ď to my 

nevieme nikomu inému tie priestory prenaja ť, tak je 

nelogické im to prenajíma ť na 10 mesiacov. A aj ke ď je tam 

slabá sezóna dva mesiace po čas letných prázdnin, ale ke ď 

tam nie je alternatíva a je to len pre nich priprav ené, 

nedáva to zmysel pod ľa mňa. 
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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. 

 Na konci bude odpoveda ť pán riadite ľ STaRZu. Dobre? 

 Takže teraz nasleduje pán poslanec Osuský, pán 

Pilinský a potom Stanislav Fiala, ke ď bude ma ť technické 

zariadenie. 

 

 

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

 Ešte raz. Ja už som dostal chvalabohu časť toho 

vysvetlenia, tak ako ho predpokladal. Len znova sa 

domnievam, že aj divadlá majú divadelné prázdniny a  vieme 

kde bola divadelná kasa u starého Národného divadla , na 

rohu Jesenského. Tiež v tom priestore nemôže by ť 

zmrzlináre ň alebo cukrová vata za dva mesiace prázdnin.   

 

 To znamená, že považujem za primerané, ak nejaký 

priestor je vybavený mojim potrebným zariadením, kt orý mne 

prináša zisky, nie je dôvod, aby som za priestor, v  ktorom 

som takto usadený, čo je k obojstrannému prospechu mal 

nejaké platobné prázdniny. Jednoducho nenachádzam n a toto 

žiadnu logiku, ani Národné divadlo nemôže poveda ť, neviem 

či Obchodnej a priemyselnej komore, alebo komu tá bu dova 

patrí; viete čo, ale dva mesiace vám nebudeme plati ť, lebo 

my máme divadelné prázdniny. 

 

 Jednoducho, normálne je, že ľudia, ktorí niekde 

pôsobia, to majú prenajaté. A nie prenajaté ako štr bavé 

zuby, každú chví ľku áno a potom zas chví ľku nie.  
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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.  

 Pán poslanec, ak tento návrh máte, tak dajte ho 

písomne, aby sme mohli o ňom hlasova ť.  

 Ďalej pokra čuje pán poslanec Pilinský a potom pani 

poslanky ňa Jégh. 

 A dúfam, že dovtedy sa pánu Fialovi upraví 

zariadenie, alebo prejde inde. Dobre. 

 Pán Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal, bohužia ľ nie som 

doma v tomto lístkovom biznise, ale či existuje aj nejaká 

iná firma, ktorá takýmto online spôsobom ako zabezp ečuje 

predaj lístkov. To nie sú len predaj lístkov na hok ej, to 

sú predaj lístkov na iné kultúrne a športové poduja tia.  

 

 Ale ja sa chcem spýta ť, či teda existuje nejaká iná 

firma, a teda či nejaká sú ťaž by v tomto nie čo riešila? 

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. 

 Na konci odpovie pán riadite ľ. 

 Nasleduje pani poslanky ňa Jégh.  
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Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa priklonila k tomu návrhu čo dal 

pán poslanec Nesrovnal. A oponujem pánovi Hanulíkov i, lebo 

keď sú ťažné podmienky dáme, tak tam sú zrete ľné a zrejmé, 

pre čo sú ťažíme, a čo tam môže by ť a nemôže tam potom v tom 

prípade predáva ť poštové známky.  

 Takže ja som za sú ťaž vždy. 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 už nikto iný nie je prihlásený do diskusie.  

 Dávam ešte slovo pánu riadite ľovi STaRZu, aby 

odpovedal na otázky. 

 

 

Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZu: 

 Pre informáciu vás, poslancov, vám dávam do 

pozornosti, že tento priestor bol v zmysle projekto vej 

dokumentácie stavebne ur čený výlu čne ako predaj 

vstupeniek. On nemá prístup z verejných priestorov,  

zvonku. Tam sa dá dosta ť jedine zvnútra Zimného štadióna.  

 

 Čiže v podstate to, čo aj hovorí pán Hunulík, ur čite 

to nie je možné prenaja ť na nejaký iný ú čel ako na predaj 

vstupeniek.  

 Tak z toho dôvodu v podstate sme predložili tento 

materiál ako výlu čne predaj ňa vstupeniek.  

 Neviem, pán Hr čka, či vám sta čí takáto odpove ď? 
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 V podstate Ticketportal, spolo čnos ť Ticketportal bol 

subdodávate ľom generálneho dodávate ľa. Čiže spolo čnos ť 

Ticketportal tam dodával celý softvér do týchto pok ladní.  

Každý iný sa musí s nimi, keby tam chcel niekto iný  

dohodnú ť, a to zariadenie si od nich prenaja ť. A oni 

dodávali okrem softvéru pokladní takisto aj celý 

turniketový softvér na turniketový systém.  

 

 Čo sa týka otázky pána Pilinského, tak, samozrejme, 

sú aj iné spolo čnosti, ako napríklad Eventim, Ticket Trim, 

čiže tých spolo čností je viac, ktoré takýmto spôsobom 

online predávajú lístky. Zatia ľ prejavila len táto 

spolo čnos ť, ktorá je na našom trhu viac ako 90 nazvem  

devä ť percent. A všetky podujatia za celý rok sa predáva jú 

len cez Ticketportal. Jedine teraz jeden prípad Elt on John 

je predávaný cez inú spolo čnos ť, ale tá spolo čnos ť 

neprejavila záujem predáva ť lístky na Zimnom štadióne. To 

znamená vä čšinou, napríklad na Eltona Johna predpokladám 

že sa vypredajú vstupenky priamo cez internet onlin e 

systémom.  

 

 

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 je prihlásený pán Pilinský, potom pani  

Černá a pani Jégh. 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za vysvetlenie.  
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 Len tak trošku na ilustráciu; samozrejme, v takomt o 

prípade je myslím si, že tá verejná obchodná sú ťaž na 

mieste. Len tak trošku do kontrapunktu, tu ideme sú ťaži ť 

priestor za pár možno tisíc Eur, ale jak sme tu mal i do 

obeda materiál o Starom moste, tak tam sme sú ťaž 

nerealizovali, a to je omnoho vä čšia investícia. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem.  

 Ďalej má slovo pani Černá. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Je mi ľúto, ale za tým nie je ni č 

iné iba obštrukcia zo strany Tiposu, či čoho. (Poznámka.) 

Ale tak Ticketportalu, pretože to je snaha ušetri ť za dva 

mesiace peniaze. Ni č iné. Nás tým poškodí, prvá vec. 

 A ja sa pýtam, všetko odtia ľ na tie dva mesiace 

vys ťahujú?  

 Alebo budú blokova ť ten priestor, a vtedy neplatia. 

Sorry.  

 

 

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 poslanky ňa Jégh.  
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Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som sa chcela opýta ť, že akým právom bol tam 

zabudovaný ten jediný softvér, ktorý môže používa ť iba 

Ticketportal, ke ď je viacero takých online predáva čov? To 

nie je proste jednoducho pochopite ľné, že na základe čoho 

tam zabudovali akurát ten sofvér, ke ď nemali iný úmysel 

predtým, než to zabudovali. Že teda, áno, dáme vám 

priestor a budete potom ma ť mecheche, na úkor 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.  

 Na to ja odpoveda ť neviem. Možno že pán riadite ľ ešte 

ak vie odpovie.  

 

 

Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZu. 

 Pani Černej odpoviem. V podstate áno, my sme rokovali 

s Ticketportalom s tým, že sme chceli, aby si vytvo rili 

celoro čné stále miesto. Len vzh ľadom k tomu, že oni majú 

po Bratislave ve ľa, aj po celom Slovenku, tých stálych 

celoro čných miest, a skuto čne v júni, auguste ani oproti 

škola nefunguje, nekonajú sa tam podujatia, tak z t oho 

dôvodu požiadali alebo došlo k dohode nakoniec, že budú 

využíva ť ten priestor 10 mesiacov. 

 

 A v prípade, že bude podujatie, čo samozrejme aj my 

aby sme z toho trošku profitovali, ako STaRZ, tak p reto 
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sme si uplatnili 100 %-nú prirážku v tom júli a aug uste za 

prenájom po čas dní, kedy sa budú kona ť tie podujatia.     

 

 

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 ešte prihlásený pán poslanec; pani Černá 

potom, dobré?   

 Pán poslanec Hr čka, a ešte potom pani Černá. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja len dopl ňujúcu otázku, lebo s kolegom neviem či 

sme sa správne pochopili. Oni sa do tých priestorov  vedia 

dosta ť len zvnútra štadiónu, ale cez okienko vedia 

predáva ť ľuďom vonku.  

 

Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZu: 

 Áno. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 To znamená, môžu predáva ť ľuďom aj vtedy, ke ď štadión 

neprevádzkuje sa, tak oni vedia predáva ť lístky? Čiže 

čiste teoreticky tí ľudia si tam vedia chodi ť kupova ť 

lístky a môžu; 

 

 

Ing. Jozef  C h y n o r a n s k ý, riadite ľ STaRZu:  

 Od septembra do júna tam bude stále predajné miest o. 

Čiže tam si každý človek môže kúpi ť lístky na čoko ľvek; na 
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kultúrne predstavenia, na športové zápasy, na hokej e. 

Proste to bude stabilné predajné miesto, také aké m áte 

napríklad v Poluse a kdeko ľvek. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte raz pani Marta Černá. 

 

 

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

 Je mi ľúto, ja by som im to takto nedala. To je 

jednozna čne nevýhodné pre mesto a ich to nemôže položi 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.  

 Pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ja sa ospravedl ňujem, ale chcem naplni ť to, že by som 

rád pre čítal ten pozme ňovák. 

 

 

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

           námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Áno, nech sa pá či. 
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Je to pozme ňovací návrh k bodu číslo 18, kde v 

uznesení bod 1 ostáva rovnaký a bod 2 znie:  

 Za nájomné od 1. septembra 2012 za sumu 

zodpovedajúcemu celoro čnému nájomnému za 12 mesiacov, t.j. 

10 099,80 Eur plus DPH. 

 Bod 3 sa ruší.  

 

 

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

           námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu; nech sa pá či. 

 

 

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

MsZ 

 Dostali sme návrh dopl ňujúci a upres ňujúci od pána 

poslanca Osuského.  

 Teraz ho pre čítal, neviem, či to treba 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 

 Viete všetci o čom budeme hlasova ť? 

 Pýtam sa, či viete všetci, o čom budeme hlasova ť? 

 Pán poslanec pre čítal svoj návrh. 
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Predseda návrhovej komisie: Ing. Peter  L e n č, poslanec 

MsZ 

 Ak treba, pre čítam ešte raz. 

 

  

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Prosím pre číta ť ešte raz, bude to istejšie. 

 

 

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

MsZ 

 Pre čítam ešte raz.  

 Čiže pán poslanec Osuský navrhuje v návrhu uznesenia  

bod 1 ponecha ť tak ako je.  

 Bod 2 zmeni ť: za nájomné od 1. septembra 2012; áno, 

doktorské písmo. Za nájomné zodpovedajúce celoro čnému 

nájomnému za 12 mesiacov čiže 10 099,80 Eur plus DPH. 

 A ten bod pod číslom 3 by sa zrušil. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Vypusti ť, áno.  

 Ďakujem pekne. 

 Takže teraz už rozumiete, o čom budeme hlasova ť.  

 Prezentujte sa a hlasujeme.  

 Hlasujeme o návrhu pána poslanca Osuského. Technic ké 

zariadenie nefunguje. 

 (Už funguje.) Ďakujem. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Prítomných dvadsa ťdevä ť. 

 Za dvadsa ť, proti štyria, zdržali sa štyria, 

nehlasoval jeden. 

 Uznesenie sa píše, že nebolo prijaté, ale nechápem  

pre čo? 

 

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

MsZ 

 Bola potrebná trojpätinová vä čšina, lebo je to 

osobitný zrete ľ.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ale toto iba o pozme ňujúcom návrhu hlasujeme. Takže 

tu by som; 

 

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

MsZ 

 Ale ten pozme ňujúci návrh mení to uznesenie tak, že 

ak by sme ho schválili; 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nie, nie. Budeme potom hlasova ť ešte o návrhu 

uznesenia ako celku, dobre? 

 (Poznámky v pléne.) 

 Prosím, prosím ešte raz návrhovú komisiu, aby sa 

dohodla.  
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 Toto sme hlasovali iba o pozme ňujúcom návrhu pána 

Osuského.  

 A potom budeme hlasova ť o uznesení ako celku.  

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Návrhová komisia má za to, že sme teraz hlasovali o 

návrhu uznesenia, ktoré s tými zmenami, ak by boli prešli, 

tak by v podstate bolo odhlasované celé uznesenie. Čiže na 

to sa vyžaduje trojpätinová vä čšina. Takže bolo to 

vyhodnotené správne.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre. 

 

 

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

MsZ 

 Teraz budeme hlasova ť o tom pôvodnom návrhu tak, ako 

je navrhnuté 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 

 Dobre. Dobre. Áno, to bola iba zmena a preto si 

myslím, že mala by ť iba oby čajná vä čšina a nie 

kvalifikovaná vä čšina. Ale komisia to vyhodnotila takto. 
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 Tak akceptujme záver návrhovej komisie a po ďme 

hlasova ť o návrhu uznesenia ako celku.  

 Viete, o čom ideme hlasova ť? 

 O pôvodnom uznesení tak, ako je v materiáli. 

 Takže prezentujte sa a môžeme hlasova ť. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťpäť.  

 Za devä ť, proti devä ť, zdržalo sa sedemnás ť; všetci 

hlasovali.  

 Uznesenie nebolo prijaté. 

 Ďakujem pekne. 

 Ideme na ďalší bod.  

 

 

 

BOD 19:  

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozem ku č. 

08 88 0646 11 00, spolo čnosti ELONIR, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Nech sa pá či, krátke úvodné slovo. 

 Dobre. Takže je to bez úvodného slova, lebo tam je  

súhlas finan čnej komisie aj mestskej rady.  

 Otváram diskusiu. 

 Predpokladám, že pán Hanulík je prihlásený do tejt o 

diskusie.  

 Nech sa pá či, máte slovo. 
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Ing. Peter  H a n u l í k, poslanec MsZ: 

 Tak ja by som sa troška, nie som do, ako som do 

diskusie, ale by som sa chcel troška vráti ť k tomu 

predchádzajúcemu hlasovaniu. Nako ľko tam bol rozhodujúci 

nejaký jeden hlas alebo ko ľko, ja si myslím, že to bolo 

naozaj troška zmäto čné. Lebo pre m ňa je dôležitejšie to, 

aby tam to predajné miesto tých lístkov na ten hoke j bolo 

na tom štadióne ako to, či tam tie dva mesiace tam budú 

alebo nebudú nájomné. 

 

 A stala sa tá situácia, že bolo to postavené tak, ako 

keby toto rozhodovala nadpolovi čná vä čšina a potom budeme 

hlasova ť, kde sme povedzme my ako klub boli rozhodnutí, že 

by sme to podporili. Ale v tomto opa čnom poradí, ktoré sa 

stalo a my sme o tom nevedeli, vlastne sme to hlaso vanie 

dostali do takej úrovne, že dneska na štadióne nebu de 

možné si kúpi ť lístok na hokej. 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. 

 Ale vy ste potom nepochopili hlasovanie. Ve ď v tej 

zmene ste mohli hlasova ť za to, aby platili celoro čné 

nájomné. Nebola to zasa až taká ve ľká zmena, ktorú by 

spolo čnos ť neprežila a k ľudne to mohlo prejs ť.  

 Takže, bohužia ľ, je mi ľúto, ale vy ste to 

nepochopili. Ďakujem.  

 Ešte je prihlásený pán poslanec Osuský a potom pan i 

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

 Ďakujem pekne, pani námestní čka. Priate ľ Hanulík, 

skuto čne hádam nešlo o nejaký ve ľmi zlodejský ťah môj 

alebo zdiera čsky, ke ď od niekoho chcem, aby zaplatilo  

1 628 Eur plus DPH ro čne viac za nie čo, kde bude len on, 

kde má svoje zariadenie. Ale ja s dovolením ako pos lanec;  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Diskutujeme k tomuto bodu programu, a to je zmluva  o 

nájme; 

 

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

 S vedomím dobrého hospodára som považoval; 

 

 

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, nechajme to na rôzne, môžeme o tom e šte 

v rôznom  hovori ť; dobre? Nechajte to tak.  

 Takže teraz všetci sa odhlásili z diskusie.  

 Ďakujem pekne.  

 Takže k tomuto bodu programu nie je žiadna diskusi a. 

 Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o 

uvedenie návrhu uznesenia. 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o uznesení tak, ako je navrhnuté v 

materiáli.  
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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. 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťštyri. 

 Za tridsa ťštyri, proti nikto, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 Bod číslo 20. 

 

 

 

BOD 20:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, par c. č. 

5144, parc. č. 5145, parc. č. 5146, parc. č. 5148/3, parc. 

č. 5150 pre Slovak Telekom a.s. so sídlom v Bratisla ve  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu.  

 Pán Fiala, nech sa pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo.  
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 Bol som to aj ja, ktorý na predchádzajúcom 

zastupite ľstve bol za to, aby ešte prešli rokovania medzi 

mestskou časťou, Slovak Telekomom a mestom. Toto sa 

uskuto čnilo, hovoril už o tom starosta mestskej časti a 

prišlo tam k nejakým dohodám. Možno ešte sa bude tr eba 

porozpráva ť o tej zmluve, ale tak ako to teraz je, 

podporujem toto riešenie, tento nájom a žiadam o po dporu 

aj ostatných. 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 ďalej nie je prihlásený preto kon čím; ahá, 

predsa pán poslanec Borgu ľa, nech sa pá či. 

 

 

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

 Prepá čte, ja som teraz nepo čul predre čníkov; úprimne 

sa priznám. Ale chcem sa opýta ť pána riadite ľa, minule sme 

sa; minule sme debatovali o tom, že by magistrát vy typoval 

nové miesta na nové terasy v lokalite Eurovei a pod obne. 

Či sa nie čo podobné podarilo alebo či sa v budúcnosti 

podarí, a či o tom dostaneme nejakú správu; chcem sa 

opýta ť. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Pán riadite ľ magistrátu. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Áno, za čali sme diskusie a v priebehu pár týžd ňov 

prídeme aj s konkrétnymi tipmi a aby to prišlo poto m na 

posúdenie mestskému zastupite ľstvu. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Ďakujem.  

 Nikto iný nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

uvedený v materiáli. Na schválenie sú potrebné tri pätiny 

všetkých poslancov. 

 

 

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 ťštyri. 

 Za tridsa ťdva, nikto proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté.  
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 Vyhlasujem desa ťminútovú prestávku na žiados ť 

predsedov dvoch klubov. Ďakujem. 

 Stretneme sa o desa ť minút; alebo "štyridsa ť", no.  

 (Prestávka od 17,30 h do 17,40 h. Po nej:) 

 

 

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

              námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Vážení priatelia, je nás tu dos ť? 

 Spo čítajme sa, či nás je tu dos ť na prípady hodného 

osobitného zrete ľa. Ak nás nebude dos ť, tak vyberieme len 

tie ostatné a tie ďalšie sa stretneme o týžde ň.  

 (Poznámka: Cez víkend.) 

 Cez víkend, áno aj taká možnos ť existuje. To by sme 

boli asi tiež neuznášania schopní. Ďakujem. 

 Takže môžeme si da ť prezenta čné hlasovanie? 

 Prezentujme sa.  

 (Prezentácia.) 

 Je nás tridsa ť, čiže mohli by sme ís ť. Fajn. 

 

 Pokra čujeme teda bodom 21, vážení kolegovia.  

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Karlova Ves, parc. č. 2620/1 a parc. č. 2621/4, 

spolo čnosti Botus, s.r.o., so sídlom v Bratislave  
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá 

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova, lebo je tam súhlas komisie i 

mestskej rady. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. Uzatváram 

diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu.  

 

 

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

MsZ 

 Takže hlasujeme o návrhu uznesenia 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 ťdva. 

 Za tridsa ťdva, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem.  

 

 Bod číslo 22. 
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BOD 22:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia 

vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ra ča, parc. č. 9282/1, 

Ing. Valérovi Hlobilovi, bytom v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Krátke úvodné slovo prednesie pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ke ďže tu bol súhlas finan čnej 

komisie a súhlas aj mestskej časti, ale na mestskej rade 

nebol získaný dostato čný po čet hlasov na prijatie 

uznesenia, tak preto dávame toto krátke úvodné slov o.  

 Bola to diskusia, aby tam bol zabezpe čený prístup k 

domu.  

 Starosta mestskej časti požiadal o podporu tohto 

materiálu, lebo niet tam iných možností na to; aleb o sú 

tam aj iné alternatívne možnosti, aby sa mohla real izova ť 

potom prípadná stavba. Ale ur čite viac vie k tomu poveda ť 

on. 

 

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.  

 Pán poslanec Nesrovnal; nech sa pá či. 
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JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Pán riadite ľ, trošku vás musím 

opravi ť. Ani finan čná komisia nepodporila tento materiál, 

a ani mestská rada. Dôvodom je to, že tu sa rieši 

individuálny problém na úkor toho verejného záujmu,  a to 

sú bratislavské vinohrady. Ten stavebník si zrejme dopredu 

nepostrážil svoj prístup a teraz dodato čne musí rieši ť, 

ako sa k svojej stavbe dostane, pretože Mestské les y mu to 

odopreli.  

 

 A obrátil sa teda na mesto s tým, že chce svoj 

prístup cez vinohrady. A si myslím, že vinohrady, a ko 

ochrana vinohradov je ďaleko dôležitejšie verejný záujem 

než riešenie individuálneho problému jedného staveb níka.  

  

 A z toho dôvodu finan čná komisia bola jednomyse ľne 

proti tomuto návrhu, aby sa takto na úkor verejného  záujmu 

bratislavských vinohradov, ktorých aj tak beztak už  ubúda, 

aby sa riešili tie problémy takýmto spôsobom. A mes tská 

rada sa stotožnila s týmto stanoviskom.   

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Faktickou zareaguje riadite ľ magistrátu. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ja som si pozrel to hlasovanie z finan čnej komisie. 

Piati sa zdržali, traja boli proti, čiže je to pravda. Na 
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druhej strane dneska tam už nie sú vinohrady ale tr áva. To 

len taká dopl ňujúca informácia.  

 

 

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 starosta Piliský a potom pán poslanec Fiala. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Skuto čne teda tá lokalita vyzerá v 

súčasnosti tak ako je zobrazené na fotografii. A ja so m 

teda z toho materiálu aj z toho rokovania na rade p ochopil 

tak, že nako ľko Mestské lesy neumožnili prístup priamo na 

pozemok z Peknej cesty, ktorá teda vedie k horárni,  tak 

ten majite ľ pozemku žiada o do časný prístup k pozemku 

počas výstavby rekrea čného zariadenia.  

 

 Druhá vec je, že áno, je, v sú časnosti sú, je 

vyhláška, teda bola vyhláška, ktorá stanovovala, že  

rekrea čná chata môže by ť maximálne 6 krát 6 metrov, 

neplatí sa. Takže stáva sa, že rekrea čné chaty sú 

normálne, plnohodnotné bývanie. Také prípady sú aj na 

Peknej ceste.  

 

 Ale myslím si, že takýmto spôsobom, že sa mu to 

nesprístupní, sa ni č nevyrieši. Akurát sa prenesie 

zodpovednos ť na stavebný úrad, pretože ak on bude 

deklarova ť, že tam bude vozi ť stavebný materiál vo fúriku 
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a vo vedrách, tak, bohužia ľ, my nebudeme ma ť inú možnos ť 

ako mu tú stavbu povoli ť, nako ľko záväzné stanovisko mesta 

je kladné.  

 

 Druhá vec je, ja mám taký návrh, či by nebolo možné 

zmeni ť návrh uznesenia a tam z doby neur čitej to da ť na 

dobu ur čitú, nako ľko skuto čne sa jedná iba na prístup 

cesty po čas výstavby. Aj v materiáli je deklarované, že si 

rieši prístup riadne, teda z toho pozemku. Myslím s i, že 

toto by riešilo tú situáciu. 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 je prihlásený pán Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Tie priestory pomerne dobre poznám . 

Je pravda, že tam už naozaj toto nie sú vinohrady, to sú 

možno medze, alebo ostatné plochy, alebo podobne. A  to asi 

ako vidíte presne ten poh ľad alebo možno poh ľad ten kríž, 

ako by tá cesta mala vies ť. Takže treba asi naozaj zváži ť, 

či ten pozemok, ktorý je oficiálne vedený ako vinohr ad má 

zmysel chráni ť tým, že to tam neumožníme. 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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 Znovu prihlásený pán poslanec Nesrovnal; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ešte krátko k tej otázke, že tam nie sú vinohrady.  

No, isteže tam nie sú vinohrady, ale povedzme si, p re čo? 

Pretože všetci vlastníci vinohradov sa práve obávaj ú 

takéhoto postupu. Že postupne dôjde k zaberaniu vin ohradov 

pre územné konanie, respektíve pre výstavbu a ich 

vinohrady zaniknú. Takže všetci sa boja a vinohrady  

nepestujú.  

 

 Ale mu musíme vyda ť signál, že tomu je koniec a že tí 

ľudia, ktorí tie vinohrady a vinice tam majú, sa nem usia 

báť ich pestova ť a že im z toho neubudne. A toto je práve 

dobrá príležitos ť.  

 

 A to, že si neriešil; ako nerozumiem tomu čo sa 

vyrieši do časne, pretože potom tiež bude ten pán 

potrebova ť mať prístup k pozemku a odkia ľ ho bude ma ť? 

Mestské lesy mu ho nedajú, tak potom sa zase obráti ť na 

nás, že teda chce tú do časnú na nedo časnú, pretože už tam 

má stavbu. A ke ď mu nedáme prístup, tak mu vlastne 

zabránime v užívaní tej stavby.  

 Tak to nerozumiem, či to je takto myslené? 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne.  

 Pán Strom ček, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ja by skúsim len faktickou chcel zareagova ť. Tento 

týžde ň prišli k nám vlastníci vinohradov, vlastne bývalýc h 

vinohradov, oni sú už len zakreslené ako vinohrady,  ktorí 

práve naopak žiadali mesto, že nieko ľko rokov to oni berú 

tak, že ich niekto blokuje v súvislosti s ich majet kovými 

právami, lebo nikdy tam tie vinohrady už prevádzkov ať 

nechcú. Povedali, že keby že chcú, tak proste si kú pia tie 

vinohrady 50 kilometrov do Bratislavy, kde sa nebud ú 

stara ť. A jednoducho nikdy tam už ani tie vinohrady 

pestova ť nebudú. 

 A pýtali sa, že kedy mesto k tomu zaujme postoj ta ký, 

aký majú vlastníci? 

 Čiže ja by som to nejakým spôsobom negeneralizoval a  

nehovoril že toto je názor vinohradníkov, že sa boj a 

nejakého tlaku od mesta, lebo skôr všetci vlastníci  alebo 

drvivá vä čšina dneska vlastníkov vinohradov tla čí na mesto 

presne opa čným smerom.  

 

 

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 poslanec Drozd má slovo. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Pán riadite ľ ma trošku predbehol. Chcel som reagova ť 

tiež na to. To nie je o tom, že sa niekto bojí pest ova ť 

vini č alebo nebojí. Ide o to, či sa mu to oplatí pri 

dnešnej dota čnej politike alebo neoplatí. Tí pestovatelia 

viníc naozaj kon čia preto, lebo sa im to neoplatí. 

Ďakujem.  

 

 

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 pán starosta Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Rovnako ja ako teda starosta mestskej časti Ra ča, 

ktorá je jedna teda z mála ktorá ešte má aké také v inice, 

ja by som bol najradšej ak by sami Ra čania nechceli 

predáva ť, ak by išli s tým škrabákom alebo s tým traktorom 

do vinohradu a obrábali tam tie vinohrady. Len, boh užia ľ, 

samotný tlak Ra čanov, vlastníkov pozemkov je taký, že časť 

vinohradov aj obrába ť budú ale časť si chcú nejakým 

spôsobom, časťou z toho odpredaju vinohradov, si chcú 

sanova ť aj to, aby sa o tie vinohrady mohli stara ť tak ako 

je treba.  

 

 Ale hovorím, táto lokalita na Peknej ceste je chat a 

pod tým, je chata nad tým, proste to nie je nejaká enkláva 

nejakého vzácneho vinohradu. Ve ď tomu koniec koncov môžme 

vidie ť na obrázku.  
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 Takže skuto čne bola dobrá iniciatíva, prijatie 

Memoranda, ale teraz by malo nasledova ť to, že si 

stanovíme a ohodnotíme si tie jednotlivé vinohrady,  ktoré 

zostanú (gong) vinohrady navždy a kde ešte je možné  rieši ť 

aj takéto stavby. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Pani poslanci, hlásite sa s faktickými. Tam ste 

obmedzení časom jedna minúta. A vyzerá to tak už, že 

reagujete sami na seba svojimi faktickými poznámkam i. 

Takže urobte si trošku poriadok v tom, čo chcete hovori ť.  

 Pán Nesrovnal, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja chcem reagova ť na pána riadite ľa, lebo nesúhlasím 

s tým čo pán riadite ľ ste povedali, že vlastníci pozemkov 

nechcú. Ja sa vinohradom na župe venujem od za čiatku a 

viem ve ľmi dobre aká tam je situácia. Naopak, je tam 

problém právnej nestability, pretože vinohradníci a  vinári 

chcú ale boja sa, lebo nemajú právnu istotu, že tie  

pozemky im niekto neuchmatne spred nosa týmto, zmen ou 

územného plánu. 

 

 A to, že tam niektorí vlastníci chodia a žiadajú, a 

hovoria o svojich vlastníckych právach je, bohužia ľ, 

nepochopenie vlastníckeho práva. Ke ď si kúpite pozemok v 

Tatranskom národnom parku, ste vlastník, ale tiež t am 
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nemôžte postavi ť hotel. Oni tie pozemky nenadobudli ako 

stavebné. To sú vinohrady alebo pasienky. A domáha ť sa 

teraz zmeny z toho, že oni sú vlastníkom, je popret ie 

verejného záujmu, a je to proste popretie vlastníck eho 

práva.    

 

 Takže naopak, našim záujmom musí by ť, aby tieto 

cenné, najcennejšie, identitotvorné prvky Bratislav y 

zostali zachované pre túto aj pre ďalšie generácie.  

 

 

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. Chápem, že na pána starostu je 

neustály tlak, pretože takisto chcú možno v Tatrách  

vlastníci pozemkov v chránených oblastiach stava ť vily. A 

je to úplne pochopite ľné. Ale nemožno z toho urobi ť 

precedens.  

 Okrem toho ja ve ľmi podporujem jeho myšlienku, aby sa 

vytvorili nejaké pravidlá, ale teraz tu nemáme na 

hlasovanie pravidlá, ale máme tu práve taký nejaký ústupok 

nejakému vlastníkovi, ktorý si chce, ktorý chce sú časné 

pravidlá nejakým spôsobom obís ť.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  
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 Ďakujem pekne. 

 Takže už nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Kon čím diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 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 

 Prezentujte sa a hlasujeme.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťšes ť. 

 Za jedenás ť, proti sedem, zdržalo sa osemnás ť. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie nebolo prijaté. 

 Ideme na bod číslo 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Návrh na od ňatie správy nehnute ľností príspevkovej 

organizácii STaRZ na schválenie prípadu hodného oso bitného 

zrete ľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Ružinov, 

parc. č. 15288/55, parc. č. 15288/56, parc. č. 15288/63 a 

stavby súp. č. 380 - športová hala - Drie ňova 11/A a 

stavby súp. č. 5909 - šatne a soc. zar., Andrejovi 

Gaburovi - ARG COM s miestom podnikania v Bratislav e 
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá  

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Bez úvodného slova. Bolo to prerokované v komisii a 

takisto v mestskej rade.  

 Otváram diskusiu.  

 Nasleduje pán poslanec Len č, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslane MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pani námestní čka. Tu sa hlásim ako 

predseda komisie a ten, ktorý spôsobil v podstate z držanie 

celého tohto skoro pol roka.  

 Takže si pokladám za povinné, za povinnos ť k tomu 

poveda ť. 

  

 Komisia prerokovala tento materiál. Ja som vtedy 

namietal to, že materiál nebol v komisii. A po prez entácii 

od pána Gabura komisia nadobudla presved čenie, že to bude 

užito čné. Je to istý druh PPP projektu. Ukáže sa v 

budúcnosti, ale mne sa to zdá ako prípad, ktorý je výhodný 

pre obidve strany.  

 

 

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. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Takže podporujem tento; schválenie tohto bodu. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá 

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem.  

 Ďalej v diskusii nasleduje pán starosta Pekár. 

 A potom je prihlásený pán poslanec Drozd. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil predkladate ľa, 

či by si neosvojil návrh, kde na strane 8 zmluvy v b ode 2 

sa píše, že nájomca sa zaväzuje umožni ť žiakom základných 

škôl so sídlom v mestskej časti Bratislava - Ružinov 

bezodplatne využitie športového areálu; a tu je tá zmena 

slova nie v maximálnom "ale v minimálnom" časovom rozsahu 

20 hodín mesa čne spolu. Časový harmonogram bude vypraco-

vaný s riadite ľmi škôl.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 To je v tej časti zmluvy?  

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Áno.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Lebo to už druhá strana 8; v materiáli 8 to je iné . 
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Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Hovoril som, že to je v zmluve. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Toto je v zmluve, strana 8, keby ste si to chceli 

pozrie ť, nájdete to v zmluve.  

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 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, pán riadite ľ magistrátu sa vyjadrí. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Autoremedúrou si osvojujem predmetný návrh. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Drozd má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja sa čudujem, pani 

námestní čka, že je to bez úvodného slova, lebo toto je 
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myslím dôležitý materiál, ktorý by mal by ť sprezentovaný a 

samozrejme ja som o čakával, že pán Gabura príde ako budúci 

nájomca tohto areálu a bude odpoveda ť aj na možné otázky. 

 

 Ja som len za tú polro čnú genézu, ktorá tu bola, by 

som len sa spýtal na ur čité nejaké také stanoviská, ktoré 

sú tu, ktoré sa menili po čas toho obdobia zo súhlasného 

stanoviska starostu mestskej časti Ružinov. Potom na 

zastupite ľstve bolo zrazu nesúhlasné na základe toho, že 

sa tam bol pozrie ť a zistil, aké je tam športovisko zrazu 

v centre Ružinova, ako keby ho nepoznal. 

 

 Teraz zrazu je to ako keby súhlasné stanovisko, al e v 

tom materiáli je stanovisko z 9. 8. 2011, ktoré pri šlo 5. 

9. 2011 na magistrát, v ktorom ni č nie je napísané o 

projekte. Áno, je tu, že mestská časť Bratislava - Ružinov 

z h ľadiska územného plánu nemá námietky k nájmu 

predmetných pozemkov za podmienky zachovania funkci e 

šport, telovýchova, rekreácia a vo ľný čas.  

 To bolo napísané v septembri 2011 ke ď na tomto území 

platil územný plán, kde bola ob čianska vybavenos ť 

mestského a nadmestského významu. A samozrejme, tu môžem 

aj poveda ť, že zmenami a doplnkami, ktoré boli prijaté 

koncom decembra minulého roku sa práve táto lokalit a 

dostala zmenou na šport, telovýchovu, rekreáciu a v oľný 

čas.  

 

 Neviem, ako chcel zabezpe či ť pán starosta túto 

garanciu, ke ď sám hlasoval alebo teda sa zdržal hlasovania 

o týchto zmenách; ako chcel zabezpe či ť, že tam bude toto 

zachované?  
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 Čiže, sú tu ur čité rozpory, ktoré neboli vysvetlené.  

 A ja som o čakával, že v materiáli príde stanovisko 

mestskej časti k tomuto projektu, aké má plusy, aké má 

mínusy, lebo je tam stanovisko STaRZu, ktoré je 

nesúhlasné.  

 

 Takisto by som sa chcel spýta ť na investície, ktoré 

STaRZ tam vynaložil, ako mu budú vlastne vrátené? 

 A ako sa k tomu postavila mestská časť? 

 Lebo toto stanovisko z mesiaca september minulého 

roku nesta čí. 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 nie je prihlásený do diskusie. 

 Ešte krátke závere čné slovo pán riadite ľ.  

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Mňa ve ľmi mrzí ke ď si; 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prepá čte, ešte je tu prihlásený pán Jozef Barmoš, 

zástupca Interu ako ob čan. 

 

 Čiže poprosím najprv vás, aby ste sa vyjadrili, či 

súhlasíte s tým, aby vystúpil pán Jozef Barmoš. 
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 Prosím aklama čne aby ste hlasovali, kto je za to aby 

vystúpil. 

 (Hlasovanie.) 

 Je to zjavná vä čšina. Ďakujem pekne.  

 Takže pán Barmoš, máte slovo. 

 Tu je pripravený mikrofón. Tri minúty. 

 

 

OBČAN: Jozef  B a r m o š  

 Dobrý de ň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážené 

dámy, vážení páni, dovo ľte, aby som sa predstavil. Som 

prezidentom ob čianskeho združenia Inter Bratislava a 

prezidentom futbalového klubu Inter Bratislava.  

 

 V 2009 roku ako istotne viete Inter Bratislava, 

tradi čný bratislavský klub futbalový prišiel o celé svoje  

zázemie na Pasienkoch. Je to klub, ktorý je spätý s  

Bratislavou. Jediný z bratislavských klubov má vo s vojom 

znaku znak mesta Bratislavy. Dneska, po tej situáci i, ke ď 

sa stratila celá infraštruktúra, skupina nadšencov 

zabojovala a sa pokúsila zachráni ť tento klub; samozrejme, 

pred zánikom.  

 

 Po dva a pol roku môžme konštatova ť, že táto vec sa 

podarilo, ale jednoducho sme sa dostali do pozície 

bezdomovcov.  

  

 V prípade odsúhlasenia nájomnej zmluvy pre pána 

Gaburu je podpísaná medzi nami dohoda o tom, že pán  Gabura 

priestor futbalového ihriska a samozrejme to príslu šenstvo 

kabínové, ktoré tam je, nám dá do bezplatného prená jmu 
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vlastne za symbolické Eur. My zas sme sa zaviazali,  že 

odbremeníme mesto od toho, aby sme za ťažovali platbami za 

energie a za údržbu toho areálu. Tento areál, samoz rejme, 

za týchto okolností by sme si udržiavali sami a tak isto 

všetky energie, ktoré by s tým súviseli.  

 

 Je to dôležité, aby ste sa vyjadrili k tomu, pod ľa 

môjho názoru pozitívne, pretože staráme sa o trénin gový 

proces vyše 200 detí. Máme 11 sú ťažných mužstiev. 

Jednoducho tento klub, ktorý reprezentoval takto 

vynikajúcim spôsobom do 60. rokov Bratislavu, si ne zaslúži 

taký osud, aby sa ocitol na ulici a na kolenách. 

 

 My sme urobili obrovské úsilie a najvä čšou položkou 

pre nás je zabezpe čenie finan čných zdrojov. Rozpo čet vlani 

sa vyšplhal na 165 000 Eur, od rodi čov sme vybrali zhruba 

25 000 Eur. 40 000 Eur sme museli investova ť do prenájmov, 

aby sme vedeli de ťom zabezpe či ť vhodné priestory na 

tréningový proces. Okrem toho dbáme o to, aby tam b oli 

kvalifikovaní tréneri, aby deti naozaj niekam nie čo 

naučili a niekam ich doviedli.  

 

 Toto sú veci, ktoré nás trápia.  

 A samozrejme, vidím výhodu v tom, že Inter získa n a 

dlhšie obdobie stabilitu, pretože nájomné zmluvy, k toré 

sme dostávali od mestského zastupite ľstva, boli na obdobie 

jedného roku. Každý tréning bol spoplatnený 20 Eur na 

jednu hodinu. To znamená, pri tom množstve mužstiev  to 

vychádzalo pre nás len toto jedno ihrisko asi na 14  - 15 

tisíc Eur.  

 Okrem toho prenajímame telocvi čne. 
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 A v prípade, že by sa to odsúhlasilo, my by sme 

vedeli, samozrejme ten tréningový proces orientova ť vo 

väčšej miere na ihrisko na Drie ňovej ulici s tým, že sa 

tam vytvorí slušné zázemie, podmienky pre deti, pre  

rodi čov, ktoré majú záujem sledova ť futbal. 

 

 Mimochodom, z toho kádra ktorý tam je, detí, (gong ) v 

našom klube je tam 90 detí z Ružinova; 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ešte chví ľu, dokon číte to. 

 

 

OBČAN: Jozef  B a r m o š  

 To znamená 40 % malých futbalistov aj s rodinami. 

 Bude to výhodné tak pre mesto ako aj pre náš klub.   

 Ja by som bol ve ľmi rád, keby ste ten Inter v týchto 

chví ľach podržali. Ďakujem vám. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte sa prihlásil do diskusie, teda znovu pán 

poslanec Drozd a potom poslanec Greksa. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Ke ď som bol vo funkcii starostu Ružinova tak 

samozrejme s pánom Barmošom som sa viackrát stretol  aj s 

Tónom Gregušom, ktorý s ním pracuje oh ľadom interistov a 

mládeže interistickej.  

 

 Vieme, ako Inter dopadol, ako dopadol tento slávny  

bratislavský klub aj vzh ľadom na rozhodnutia, ktoré padli 

na tomto mestskom zastupite ľstve oh ľadom pozemkov. Preto 

sa ne čudujte, že som aj v týchto veciach opatrný, aj 

vzh ľadom napríklad na kúpele Centrál, ktoré boli tiež 

vyhodnotené ako proste činnos ť, ktorá musí by ť dotovaná z 

mesta. A tiež boli prenajaté súkromnému vlastníkovi  a 

vidíme ako dopadli. Ako dopadla plaváre ň Centrál.  

 

 Čiže naozaj sa ne čudujte tomu, ke ď sme trošku opatrní 

v týchto záležitostiach. To už nehovorím iné záleži tostí, 

ako PKO, at ď., at ď. Čiže naozaj ja si cením, že tu 

vystúpil pán Barmoš, a že svojou osobnos ťou dáva ur čitú 

záruku tomuto projektu.  

 

 Takže áno, dúfam, že ke ď sa odsúhlasí tento nájom, že 

naozaj aj tým, že sa zmenili, zmenili podmienky úze mného 

plánu, že tam  naozaj sa tými zmenami a doplnkami 

zastabilizovala a zmenila tá funkcia z ob čianskej 

vybavenosti na šport, telovýchovu a šport, že tento  

projekt bude úspešný. Ďakujem.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne.  

 Ešte pán poslanec Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja nezvyknem nejako sa pripája ť k nejakým 

pochvalným re čiam alebo nie čo, ale ako nový poslanec, 

alebo už dneska neviem rok a pol poslanec, vždy t ŕpnem 

doma, ako budem hlasova ť, pretože dos ť často sa rozhodujem 

medzi zlými a ešte horšími rozhodnutiami, a to je 

katastrofa. Ale toto naš ťastie nie je to rozhodnutie, toto 

je jedno z mála, kde som dos ť pevne presved čený, že je to 

fakt dobrá vec, a som ja osobne plne za to a budem 

hlasova ť za toto celé. 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.  

 Ešte je prihlásený pán poslanec Hr čka. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 A ja som sa len chcel spýta ť, lebo ja som sa v tom 

materiáli do čítal, teda stanovisko STaRZu bolo také, že 

bolo proti z nejakého dôvodu, že tam boli investova né 

peniaze na opravu futbalového povrchu, či nie čo také, vo 

výške ak si dobre spomínam, či až neviem či 500 tisíc tam 

nebolo. Nie som si úplne presne istý, ale teda nebo lo 

nejaké vyjadrenie k tomuto, že či tam naozaj nejaká 

investícia bola a v akom je to stave, lebo ako má t o tiež 

nejaký súvis s tým, že akú to má hodnotu, a že. 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 29. marca 2012 

372  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ale musím vám poveda ť, že to čo investuje STaRZ, tak 

to dostane od nás peniaze, transfery. To znamená, ž e ak my 

už nebudeme musie ť prispieva ť STaRZu na toto zariadenie, 

tak aj pre mesto to bude istá pomoc. Hej.  

 Krátke závere čné slovo ešte teda pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Skúsim odpoveda ť na tie otázky, ktoré odzneli. A 

skúsim sa povznies ť nad príspevky niektorých poslancov, 

ktorí si vybavujú svoje lokálne ú čty v rámci Ružinova. 

Považujem to za absolútne neprofesionálne, ale k té mam. 

 

 Čo sa týka pána poslanca Hr čku, samozrejme, 

investície ktoré; a priznám sa, ja nepoznám presnú 

štruktúru, ale tie, ktoré boli vynaložené v rámci i hriska, 

bude využíva ť futbalový klub Inter a nie nájomca, ktorý mu 

to ďalej bude poskytova ť bezodplatne. To je to ihrisko. 

 

 Ostatné, napríklad vybavenie fitness centra a podo bné 

veci si STaRZ samozrejme berie ďalej so sebou a môže ich 

využíva ť vo svojich ďalších priestoroch.  

 

 K pár otázkam, alebo aspo ň k nejakým podnetom, ktoré 

povedal pán Drozd, aspo ň nejakým spôsobom ich viem uchopi ť 

a odpoveda ť. No, úvodné slovo nebolo povedané preto, lebo 
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tento materiál tu už diskutovaný bol, vystúpil tu a j pán 

Gabura, tento sedí tuná ved ľa.  

 

 Že by sme mali by ť opatrení v záležitostiach, to ja s 

vami úplne súhlasím. Preto tá zmluva je úplne jasná  a je 

tam jasný predmet využitia. A je úplne jasné, že sa  

okamžite od nej môže odstúpi ť, pokia ľ by sa využívala na 

nie čo iné.   

 

 Nie sú tam, v odpovedi ste uviedli, nie sú tam  

zodpovedané otázky na dlhodobé využitie. Treba číta ť 

zmluvu, ktorá je prílohou tohto materiálu. 

 

 A čo sa týka kompenzácii financií, tom som čiasto čne 

zodpovedal pri pánovi poslancovi Hr čkovi.  

 To ľko, prosím, z mojej strany. 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. 

 Je uzatvorená diskusia. 

 Ešte reagova ť chce? 

 Ešte doplní pán Strom ček. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Samozrejme, ja už som to povedal v rámci diskusie,  že 

ja autoremedúrou si osvojujem návrh pána starostu. 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  
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 Ďakujem.  

 Takže k zmluve sa vyskytne tá formulácia, ktorú pá n 

starosta tuná deklaroval. Dobre. 

 Takže teraz prosím návrhovú komisiu, aby navrhla 

uznesenie. 

 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

pripravené 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 hlasujme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťsedem 

 Za tridsa ťšes ť, proti nikto, zdržal sa jeden. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďakujem pekne.  

 Ideme na bod číslo 24. 

 

 

BOD 24:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nehnute ľností v Bratislave, k. ú. 

Ružinov na ul. Mlynské Luhy 17 pre ob čianske združenie 

SAHARA so sídlom v Bratislave  
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá  

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Bez úvodného slova, pretože to bolo prerokované aj  v 

komisii aj v mestskej rade. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Pán poslanec Pekár, nech sa pá či. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Bolo tu 

spomínané, že vyjadrenie mestskej časti. Je to síce 

prenájom, ale tak ako je písané aj v materiáli, tát o 

spolo čnos ť, alebo títo majitelia veteránov, vojenských 

veteránov robia akcie aj pre hlavné mesto. Ja ve ľmi 

ochotne súhlasím s tým, aby ten pozemok bol prenaja tý na 

účely tejto organizácie. Ďakujem za slovo. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Nikto iný nie je prihlásený do diskusie, kon čím 

diskusiu. A prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia ako je uvedené v 

materiáli. 
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá 

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťšes ť. 

 Za tridsa ťšes ť, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďalší bod číslo 25. 

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Ružinov, parc. č. 1222/8, spolo čnosti REALIZ, a.s. so 

sídlom v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. Materiál bol prerokovaný v 

príslušných komisiách aj v mestskej rade. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ  
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 Hlasujeme o návrhu uznesenia, 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, hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťpäť. 

 Za tridsa ťpäť, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem. 

 Bod číslo 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Pe tržalka 

parc. č. 3120, parc. č. 3135, parc. č. 3202, parc. č. 3214 

a parc. č. 3271 pre spolo čnos ť Realcorp Development, 

s.r.o, so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. Materiál bol prerokovaný v 

príslušných orgánoch.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Uzatváram diskusiu. 

 Predsa len sa prihlásil pán poslanec Uhler; nech s a 

páči, máte slovo. 

 

 

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

 Ja som sa len chcel spýta ť. Toto je jedna z tých 

spolo čností, ktorá za čne stava ť, nemá zabezpe čené 

parkovanie a potom si od nás prenájme pozemok osobi tným 

zrete ľom a o pol roka bude chcie ť, aby sme jej to predali? 

Ako mne sa ve ľmi nepá či takéto jednanie týchto firiem. Asi 

teraz im budeme, teda bude asi lepšie im vyhovie ť, ale do 

budúcnosti toto asi nie je úplne dobrý postup. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 No, toto je na výstavbu parkovísk. To znamená, že oni 

nebudú chcie ť kúpi ť tie pozemky, ale budú to chcie ť 

odovzda ť do vlastníctva mestskej časti, aby sa o to 

starala. Skôr takto dopadne. Dobre. Ideme ďalej. 

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja som mal pochybností ako sa zachova ť k 

tomuto materiálu, zis ťoval som nie čo na mestskej časti. 

Ide o vlastne budovu, ktorá, na mieste ktorej bola dlho 

vykopaná jama, rástli tam stromy, bolo to ve ľmi zanedbané 

pri, na Pajštúnskej ulici pri tej, teda ak ja som t o dobre 
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identifikoval, pri tej budove bývalej Pošty alebo t eda 

správcovskej budovy. A tieto parkoviská by nemali b yť pre 

potreby priamo tej budovy, ale ako dlhodobo za tie 

parkoviská, na ktoré už ľudia aj zabudli, že tam kedysi 

dávno boli. Takže malo by to, pod ľa tých informácií ktoré 

som ja dostal, vylepši ť situáciu tých obyvate ľov, aj ktorí 

sú vo vä čšej vzdialenosti. Takto som dostal, takto vám 

hovorím. Ja to podporím. 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. 

 Je pravda, že je to verejná zele ň so sadovníckymi 

úpravami a budú musie ť nahradi ť túto verejnú zele ň, 

pretože to ur čite mestská časť žiadala.  

 Ďakujem. 

 Uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prosím návrhovú  

komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je to 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. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťtri. 

 Za bolo dvadsa ťosem, proti nula, zdržalo sa pä ť. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté aj ke ď teda ve ľmi mierne.  

 

 Pán riadite ľ chcel k tomuto bodu ešte poveda ť 

závere čné slovo, aby vysvetlil trošku, že to budú verejné 

parkoviská bez toho, aby boli uzatvárané alebo čo. Verejné 

dostupné parkoviská pre obyvate ľov. Takže tí, ktorí trošku 

váhali a zdržali sa, majú takéto vysvetlenie, že sa  

nemusia obáva ť.  

 Ďakujem.  

 Prechádzame na ďalší bod, a to je bod 27. 

 

 

 

BOD 27:  

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

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

ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Bez úvodného slova.  

 Ale v diskusii už sa prihlásil pán poslanec Budaj;  

nech sa pá či. Potom pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Toto je práve ten prípad, kde súdny znalec ocenil 

pozemky v tej istej lokalite teraz, ke ď sa má mesto ich 

vzda ť iba jednou tretinou ceny svojho vlastného minulého  

posudku. 

 

 Chcel by som, aby to pán riadite ľ vysvetlil a 

prípadne stiahol ten materiál a nechal vypracova ť posudok, 

ktorý bude zodpoveda ť hodnote tých pozemkov. Sú to 

najluxusnejšie časti Bratislavy.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou pán poslanec Muránsky.  

 

 

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

 Zhodou okolnosti ide o toho istého súdneho znalca,  

ktorého som tu už dneska raz napadal kvôli tomu, že  urobil 

oproti trhovej cene znalecký posudok, ktorý bol o 4  

milióny Eur nižší ako bola trhová cena. Čiže ja si myslím, 

že na tohto pána znalca by sme si mali da ť mimoriadny 

pozor. A pokia ľ dokáže svoj vlastný znalecký posudok 

dosta ť na tretinu v priebehu jedného roka, tak naozaj je 

na zamyslenie, akým spôsobom budeme ďalej s týmto pánom 

spolupracova ť.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Odporú čam do pozornosti, na strane 

4 je súborné stanovisko za oblas ť dopravy. A oni 

neodporú čajú, majú výhrady k predaju dvoch pozemkov. Je to 

tam hrubo napísané a pritom sa nám to objavilo v ná vrhu 

uznesení. Tak by som to chcela skomentova ť, poprípade pán 

riadite ľ či by si to neosvojil a tieto pozemky odtia ľ 

vyhodil. 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 riadnym príspevkom pán poslanec Muránsky. 

 Bola to chyba? (Áno.) Dobre.  

 Tak kon čím diskusiu a ešte krátke závere čné slovo. 

 Pán poslanec Budaj, ďalší riadny príspevok? Dobre. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ke ďže to nikto nevyslovil presne, tak ja navrhujem 

stiahnutie materiálu; ako pozme ňovací návrh.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Stiahnu ť môže iba predkladate ľ, takže to je tak na 

zváženie.  

 Pán Strom ček sa potom vyjadrí. 

 Ale mám tu ešte ob čana prihláseného do diskusie.  

 Pani Katarína Šimon či čová. Dobre. 

 Pani Katarína Šimon či čová; pýtam sa, kto je za to aby 

vystúpila v diskusii?  

 A závere čné slovo pána riadite ľa bude až potom, 

dobré? 

 (Hlasovanie.) 

 Nech sa pá či, je to zjavná vä čšina. 

 Pani Katarína Šimon či čová má slovo na 3 minúty. 

 

 

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

 Dobrý de ň vám všetkým. Ďakujem za možnos ť vystúpi ť.  

 Ja som len chcela doplni ť pánov poslancov, ktorí sa k 

tomu vyjadrovali, k pozemkom vo vlastníctve APOLLO ARENA. 

Viacerí si pamätáte, že pred 4 rokmi sa zamie ňali pozemky 

kvôli Zimnému štadiónu a Petržalka a amfiteáter, kd e mesto 

získalo 8 000 m2 a darovalo, lebo to bolo vyslovene  pod 

cenu, skoro 3 hektáre amfiteátra. A malo za to, APO LLO 

ARENA mala doplati ť 159 miliónov slovenských korún. V 

materiáli sa to nikde nepíše, že nemá podlžnosti. L en by 

som chcela vedie ť, že či to naozaj zaplatili?  

 Už ten rozdiel, lebo tam bol zjavný nepomer ako tý ch 

159 miliónov korún. A to je prvá poznámka. 

 

 Druhá, naozaj ten nepomer medzi 10 246 korún za m2     

pred 4 rokmi a teraz tými v korunách prepo čítané 3 400 

korunami, mesto nemá peniaze, nebude sa zameta ť, nebudú sa 
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stromy ošetrova ť a miesto toho, aby dostali dvojnásobok 

zato, že už raz mesto tými zámenami dos ť na to doplatilo, 

tak ešte má doplati ť nieko ľkonásobne. 

 Toto naozaj považujem za ve ľmi nefér vo či ob čanom 

Bratislavy. 

 

 A ak ešte mám pol minúty, ke ďže nie je bod rôzne a 

nemôžem sa, ako pani prvá námestní čka, dovolíte, k 

predchádzajúcemu bodu; môžem? 

 

 Takže vy ste povedali, že tie stromy v Petržalke, kde 

majú by ť parkoviská, že budú musie ť by ť vyrúbané a 

náhradami sa dá. Nebudú musie ť by ť, oni nebudú musie ť 

dosta ť ten súhlas na vyrúb. Takže, aby ste to brali 

takýmto spôsobom; požiadajú, ale nemusia ten súhlas  

dosta ť. 

 

 Takže treba s tým ráta ť, ke ď sa odsúhlasujú pozemky 

na predaj alebo na nájom, tam kde rastú stromy musí  o tom 

vedie ť žiadate ľ, že ten súhlas nemusí dosta ť. Ak sa jedná 

o zdravé stromy; parkovisko nie je dôvod na výrub z dravých 

stromov. Ďakujem vám ve ľmi 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. 

 Takže už nemáme nikoho ďalšieho. 

 

 Závere čné slovo pán riadite ľovi; nech sa pá či. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Skúsim zodpoveda ť niekto otázky. 

A niektoré, ktoré neviem, tak dohodneme tak, že my ten 

materiál stiahneme a predložíme ho na budúci mesiac , aby 

nevznikali pochybnosti, že niekto tu chce nie čo zatajova ť. 

Ale to čo viem zodpoveda ť. 

 Som sa opýtal kolegý ň, kto robil znalecký posudok? 

 Robíme to vždy so znalcami, ktorí tu dlhodobo pôso bia 

na meste už nieko ľko rokov. Toto bol konkrétne pán Fajnor. 

 

 Je rozdiel, ke ď predávate ucelený pozemok, ktorý 

môžete nejako využi ť, ako ke ď sa predávajú len aké zubky, 

ktoré sa sce ľujú na jednotlivé parcely. Ale ja nie som 

súdny znalec, takže je to skôr otázka smerom k nemu . 

 

 Čo sa týka samotnej dopravy, nie vždy sú akceptované  

všetky pripomienky dopravy. Tak ako to minule bolo robené 

v Lama či na žiados ť pána starostu Šramka, kde sa nechávajú 

územné rezervy, ale pritom všetci už vedia, že cest y pôjdu 

iným spôsobom. Toto je, asi pravdepodobne aj ten is tý 

prípad, môžme sa opýta ť aj kolegý ň zo správy majetku.  

 

 Ale opakujem, ke ďže ja vám neviem poveda ť úplne 

presne, že pre čo by to malo by ť presne z h ľadiska dopravy 

riešené takýmto spôsobom, nie je žiaden problém, st iahnem 

materiál a predložíme ho o mesiac, vtedy aby som ve del 

zodpoveda ť všetky otázky.   

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem.  

 Neviete náhodou poveda ť, že či doplatili tie peniaze? 

Aj to treba asi zisti ť. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Môžme to doplni ť, samozrejme do materiálu. Ale je to 

tam, mi práve hovorí kolegy ňa. Ja vám neviem poveda ť, že 

čo zaplatili a čo nezaplatili, ale máme z finan čného 

oddelenia jasné stanovisko, že nemajú žiadne záväzk y vo či 

mestu. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 S faktickou poznámkou pán poslanec  Greksa. 

 

 

Marian  G r e k s a, poslanec MsZ: 

 Ja by som možno nadviazal na to, čo hovoril kolega 

Muránsky o tom znalcovi. Ja nebudem vyslovova ť nejaké 

pochybnosti, ale ke ďže už tu robí pre mesto hodne rokov, 

alebo neviem ko ľko rokov, tak možno by sme ho mohli 

vymeni ť. Však sa tu menia aj úradníci, menia sa poslanci, 

tak sa môže vymeni ť aj znalec. Neviem, aké sú zmluvy, ale 

možno by sme mali pouvažova ť nad jedným, nad výmenou 

jedného znalca. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Ďakujem pekne.  

 S ďalšou faktickou pán starosta Pilinský, nech sa 

páči.   

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcel len možno upozorni ť 

magistrát na to, že ten pozemok, ten taký ten úzky,  ja si 

myslím že je možnos ť dorieši ť nielen formou osobitného 

predaja, ale ako pri ľahlý pozemok a tam by nemusel by ť 

prípad hodný osobitného zrete ľa. Odporú čam to proste 

preveri ť v zákona. 

 

 A teda tiež nie som odborník v obore nejakého súdn eho 

znalectva, ale ur čite teda je rozdiel ke ď sa predáva 

ucelený pozemok a ke ď sa predáva taký pozemok, ktorý je 

prakticky nevyužite ľný. Možno sa chyba stala vtedy, ke ď 

mesto predávalo tie ostatné pozemky, že nepredalo a j tento 

pozemok. A tam vtedy sme možno mohli žiada ť tú cenu, za 

ktorú sa to vtedy predávalo. 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 riadite ľ s ťahuje  tento bod z rokovania a preto 

nebudeme o ňom hlasova ť. 

 Ďakujem pekne. 

 Prechádzame na ďalší bod.  
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BOD 28: 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na dlhodobý  

nájom nehnute ľností za ú čelom vybudovania športového 

areálu a parkoviska - objektu bývalého cyklistickéh o 

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

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

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

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

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

mesta SR Bratislavy 

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

 

 

BOD 29:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, u l. 

Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Prihlásený pán poslanec Budaj, nech sa pá či.  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja som bod 28; ten je stiahnutý? (Áno.) 

 

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

           námestní čka primátora a poslanky ňa Maz 
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 Nikto ďalší nie je prihlásený s otázkami, preto 

uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

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  

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťštyri. 

 Za tridsa ťštyri, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalší bod je bod číslo 30. 

 

 

 

BOD 30:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťažte 

na nájom nebytových priestorov na prízemí objektu n a 

Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  
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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.  

 Pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Tento materiál tu už bol. My sme po dohode 

aj vo finan čnej komisii sa dohodli, že predmet toho nájmu 

bude ur čený ví ťazným projektom, ktorý vzíde z obchodnej 

verejnej sú ťaže. A tým pádom sme si vám dovolili odovzda ť 

alebo rozda ť na stôl aj doplnenie, respektíve návrh zmeny 

toho uznesenia, kde sa bude hovori ť, že to bude nájom na 

10 rokov pod ľa ví ťazného projektu, ktorý vzíde z obchodnej 

verejnej sú ťaže. To ľko, prosím, na úvod. 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.  

 Otváram diskusiu. 

 Pani poslanky ňa Augustini č, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ja len v krátkosti. Ja som, ke ď som čítala toho 

záujemcu, ktorý mal o túto, ten jeho návrh, ktorý m al 

záujem o túto budovu, ktorá sa už myslím raz alebo dvakrát 

predávala a nepredala sa, povedala som si, že by to  bolo 

fajn, keby tam naozaj bolo múzeum a nejaký obchod, ktorý 
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by prilákal turistov. A fajn, finan čná komisia sa 

rozhodla, že tam bude sú ťaž, teda že sa tam bude 

rozhodova ť o nejakých ďalších projektoch; všetko 

akceptujem.  

 

 Ale potom mi nedáva trošku zmysel to nájomné 200 E ur 

na m2 na rok, a preto by som poprosila predkladate ľa, aby 

tam sme to nájomné vymazali a nechali to vyslovene na 

súťaži. To znamená, kto ponúkne najviac a najlepší pro jekt 

podľa tých kritérií, tak nech ten to dostane. Bez 

minimálnej ceny. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre. Dobre.  

 V závere čnom slove sa vyjadrí pán riadite ľ.  

 

 Teraz ešte nasleduje pani poslanky ňa Tvrdá, 

prihlásená do diskusie. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja len chcem podotknú ť, že na 

finan čnej komisii sme to schválili s pripomienkami. A tie  

pripomienky boli, že musí obsahova ť projekt a s kritériami 

obchodnej verejnej sú ťaže, kde cena zaberá 40 % a spôsob 

využitia 60 %. A číslo, bod, číslo 5 sa ruší z podmienok, 

čiže ten ú čel nájmu. Ale to neobsahuje to uznesenie. Takže 

by som to navrhovala doplni ť. Ďakujem.  
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá 

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre. 

 Nikto iný nie je prihlásený, takže slovo dostáva p án 

riadite ľ.  

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 V podmienkach o obchodnej verejnej sú ťaži je to jasne 

špecifikované, ako to je. Čiže nejde o to uznesenie, lebo 

uznesenie len odzrkad ľuje celkový ten materiál, kde to my 

neformulujeme; ako celé tam stanovujeme, že ko ľko m2 na 

akú dobu. V tomto prípade tam nemáme cenu, ke ďže nevieme 

za akú cenu. 

 

 Čo sa týka pani poslankyne Augustini č, ja som 

pripravený autoremedúrou si nejaký návrh osvoji ť, ale my 

tam potrebujeme nejaký limit.  

 

 V prípade sa dohodnite vy, poslanci, lebo zdá sa m i 

to vyhlási ť sú ťaž bez minimálnej ceny môže ma ť za 

následok, že každý automaticky bude kalkulova ť s jedným 

Eur a tým pádom to nemá žiaden význam zasa z h ľadiska 

súťaže. 

 

 

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 Augustini č ešte raz, nech sa pá či. 
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Ing. Katarína  A u g u s t i n i č, poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som tam dala, že v dôvodovej správe uvedieme  

minimálne nájomné 20 Eur na m2 na rok. 

 

 

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

            námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Tak bolo by dobré da ť návrh na zmenu tých podmienok v 

materiáli. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ak je to na základe dohody klubov, ako ke ď vidím, ako 

tuná diskutujete, tak potom si to autoremedúrou osv ojujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Netvária sa predsedovia klubov nejako ústretovo. 

 (Poznámky v pléne.)  

 Dobre.  

 Pán poslanec Muránsky, nech sa pá či 

 

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

 Mohli by sme spravi ť prestávku.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Po čkajte, môže sa sta ť, že to neprejde, ak sa kluby 

neporiadia. Chcete to risknú ť? Dobre.  
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 Ja by som bola rada, keby sa kluby takto medzi seb ou 

dohodli. Nie 3 minúty, minútu.  

 (Porada klubov.) 

 Takže dospeli sme k nejakej zhode?  

 Aký bude návrh? 

 Pani poslanky ňa Augustini č.  

 

 

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

 Dohodli sme sa na minimálnom nájomnom 30 Eur/m2/ro k.  

 

 

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 teraz pán riadite ľ povie, či si to osvojuje. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 V rámci autoremedúry si to osvojujem. 

 

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 môžeme požiada ť návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia; nech sa pá či. 

 

 

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

MsZ 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenie tak, ako je to v 

materiáli s tým, že pán riadite ľ si autoremedúrou osvojil 

návrh pani poslankyne Augustini č.  

 

 

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, hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťdva. 

 Za tridsa ťdva, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Ďakujem pekne. 

 Ďalším bodom je bod číslo 31.  

 

 

 

BOD 31:  

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislava, k. 

ú. Staré Mesto, Svoradova ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a 

parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej 

sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie.  

 Uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesl a 

návrh uznesenia. 

 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

navrhnutý 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, hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za tridsa ť, proti nikto, jeden sa zdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne. 

 Ďalší bod, bod číslo 33. 

 

BOD 32:  

Návrh na schválenie dohody o skon čení nájmu a vzájomnom 

finan čnom vysporiadaní s nájomcom GLOBAL plus, s.r.o., so  

sídlom v Bratislave.  

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 
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BOD 33:  

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

Mesto, pozemku parc. č. 96 a časti stavby súp. č. 101484, 

Stará tržnica, do správy Bratislavskému kultúrnemu a 

informa čnému stredisku  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie; ba, predsa. 

 Dobre. Takže pán Budaj, ale pre čo sa hlási faktickou?  

 Dobre. Takže faktickú zruši ť a riadny príspevok. 

Dobre.  

 Pán Budaj teda dostáva slovo na riadny príspevok.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Poprosím, aby pán riadite ľ predsa len poslancov 

poinformoval, akú má koncepciu, lebo je jasné, že B KIS má 

množstvo činností, má vedenie ktoré má tiež len 24 hodín, 

čiže čo vlastne sa má v tej Starej tržnici udia ť? 

 

 Chcelo by to naozaj takú nejakú koncepciu 

dlhodobejšiu, pretože to je výkladná skri ňa, máme to tu 

priamo na Námestí SNP a záleží každému poslancovi, aby sa 

to už oživilo.  
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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. Takže teraz odpovie pán riadite ľ magistrátu. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem ve ľmi pekne. Mestské zastupite ľstvo sa minule 

uznieslo na tom, na čo by mala slúži ť budova Starej 

tržnice. Povedali sme si, že klasické trhy sú už pr ekonané 

a má by ť využívaný tento priestor na kultúrne podujatia a 

spolo čenské akcie a ako proste inventový priestor.  

 

 Z tohto dôvodu prirodzene všetky tieto činnosti v 

rámci mesta zastrešuje naša príspevková organizácia  BKIS.  

 

 A je úplne tým pádom prirodzené, že ju zverujeme d o 

správy BKIS, ktoré zabezpe čuje či už Kultúrne leto, všetky 

naše spolo čenské a kultúrne akcie. 

 

 Komunikovali sme s BKIS a pripravuje sa koncepcia 

nielen teraz Kultúrneho leta, ale aj využitia Stare j 

tržnice. Chceme vráti ť naspä ť na Hlavné námestie kultúrne 

podujatia po čas leta tak, aby aj samotné centrum ožilo. A 

samozrejme, v rámci tejto štruktúry Stará tržnica b ude 

tvori ť neoddelite ľnú sú časť.  

 

 A takisto na, ako už aj za čali tam krátkodobé 

prenájmy, na ďalej bude táto budova využívaná aj na 

krátkodobé prenájmy pre iných záujemcov.  
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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 iný nie je prihlásený do diskusie, uzatváram  

diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, 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 

 Prezentujte sa a hlasujeme 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne. 

 Bod číslo 34. 

 

 

BOD 34:  

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemok v  

Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/28  
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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     

 Nech sa pá či, krátke úvodné slovo. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Jedná sa o mimosúdnu dohodu v rámci Podunajských 

Biskupíc, kde došlo k nesprávnemu zápisu. My v rámc i toho 

dávame do súladu skutkový stav, ktorý je v katastri  s 

právom a snažíme sa mimosúdnou dohodou usporiada ť 

majetkovoprávne vz ťahy tak, aby boli v poriadku.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu.  

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh 

uznesenia. 

 

 

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

MsZ 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, 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. 
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 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 35. 

 

 

 

BOD 35:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 3 560,97 Eur mestsk ej 

časti Bratislava - Záhorská Bystrica  

 

 

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 bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Ideme hlasova ť pod ľa toho čo povie návrhová komisia. 

 Nech sa pá či, návrhová komisia. 

 

 

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

MsZ 

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 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 
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 Ďakujem. 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných dvadsa ťdevä ť. 

 Za dvadsa ťšes ť, jeden proti, jeden sa zdržal, jeden 

nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Bod číslo 36. 

 

 

 

BOD 36:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 017,66 Eur  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Krátke úvodné slovo; nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ďakujem pekne. Predmetný materiál bol odkomunikovaný  

v mestskej rade aj na finan čnej komisii vždy s odporú čaním 

schváli ť odpustenie dlhu v sume 4 017 Eur.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Nikto nie je prihlásený. 
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 Uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia ako je 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 ť. 

 Za dvadsa ťštyri, proti traja, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 Je tam nejaký problém, prosím vás, pán poslanec? 

Dobre.  

 Takže ďalší bod je bod číslo 37. 

 

 

BOD 37:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome  Martinengova 2, Svidnická 15, 19, 21, 

Mileti čova 32, 36, Martin čekova 30, Karadži čova 6, Košická 

43, Bebravská 11, Podunajská 17, 19, Ra čianska 65, 

Púpavová 40, Pustá 7, Bagarova 28, Janka Alexyho 9,  

Koprivnická 36, Heyrovského 12, Tupolevova 3, Gerce nova 3, 

Lachova 37C, Šustekova 29, Vyšehradská 21, Holi čská 5, 
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Bran čská 9, Jasovská 49, Ľubovnianska 6 vlastníkom bytov a 

nebytových priestorov 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Je to štandardný materiál, ktorý  máme každý raz n a 

zastupite ľstve. 

 Bez úvodného slova. Bez diskusie.  

 Prosím návrhovú komisiu. 

  

 

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

MsZ 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia 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, hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťjeden. 

 Za tridsa ťjeden, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem. 

 

 Ďalší bod je bod číslo 38. 
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BOD 38:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 294/2011 zo d ňa 

29. 09. 2011, č. 353/2011 zo d ňa 27. 10. 2011  

 

 

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 takisto štandardný materiál, pretože tam doš lo 

k malým zmenám, ktoré treba odsúhlasi ť v zastupite ľstve. 

 Bez úvodného slova. 

 Nikto nie je prihlásený do diskusie. 

 Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

 

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

MsZ 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia, 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 tridsa ť, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod číslo 39. 
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BOD 39:  

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 To sú vybavené interpelácie, čiže bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu ako ste boli spokoj ní 

s vybavenými interpeláciami.  

 Uzatváram diskusiu. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia, 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  

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ť. 

 Za bolo dvadsa ťdevä ť, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden nehlasoval. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem.  
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 Ďalším bodom je bod interpelácie. 

 

 

BOD 40:  

Interpelácie  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 To sme vybavili s pánom primátorom.  

 Ak by ešte niekto mal nie čo do interpelácií; nikto sa 

nehlási. 

 Takže tento bod môžeme prejs ť, bol vybavený. 

 (od strany 276) 

 

 A ďalším bodom je bod rôzne. 

 

 

BOD 41:  

Rôzne  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Otváram bod rôzne.  

 Hlási sa niekto do bodu rôzne? 

 Áno, pani poslanky ňa Krištofi čová a potom pani 

poslanky ňa Farkašovská.  

 Ďalej pán poslanec Černý. 

 V tomto poradí pôjdeme. 

 Pani poslanky ňa Krištofi čová. 
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Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, 2. apríla s i 

pripomíname Medzinárodný de ň povedomia o autizme. 

Organizácia Spojených národov udelila iba trom diag nózam 

takýto výnimo čný de ň a jednou z týchto diagnóz je 

autizmus.  

 

 Stovky miest na svete si pripomínajú tento de ň tak, 

že vysvietia štátne inštitúcie na modro. Minulý rok  

magistrát tak urobil a tento rok s láskavou pomocou  

magistrátu sa taktiež udeje. Takže za to im chcem v eľmi 

pekne po ďakova ť. A my ke ď pôjdeme okolo a budeme vidie ť 

túto vysvietenú modrú budovu, tak prosím, aby sme s i 

spomenuli na ľudí, ktorí nielen trpia touto diagnózou, ale 

aj na ľudí, ktorí sa starajú o takéto deti čky, vychovávajú 

ich a zasvätili im celý svoj život. Pekne ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalej je prihlásená pán poslanec Černý; nie, nie, 

pardon, pani Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, na 

poslednej kultúrnej komisii sme okrem iného rozober ali aj 

tému Bratislavskej zoologickej záhrady. Je to trošk u 

paradoxné, ešte nikdy zoologická záhrada na kultúrn ej 
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komisii nefigurovala, tento raz to tak na základe 

rozhodnutia vedenia mesta bolo. A na tejto komisii bola 

prítomná aj pani riadite ľka zoologickej záhrady.  

 

 Tak som kvôli tomu otvorila dos ť závažnú tému, lebo 

len pár dní, zhodou okolností pár dní predtým sa ku  mne 

dostali z môjho poh ľadu závažné informácie, týkajúce sa 

zoologickej záhrady, rôznych problémov ZOO, od 

ekonomických vecí cez personálne otázky až po 

nedostato čnú, a vraj zhoršujúcu sa starostlivos ť o 

zvieratá a úhyny zvierat.   

 

 Na kultúrnej komisii sme sa s kolegami dopracovali  k 

názoru, že jediný spôsob ako si spomínané skuto čnosti 

overi ť je kontrola. Ke ďže o kontrolu žiada mestského 

kontrolóra zastupite ľstvo, dovo ľujem si poprosi ť vás, milé 

kolegyne a kolegovia, o podporu uznesenia, ktorým u ložíme 

mestskému kontrolórovi vykonanie mimoriadnej kontro ly v 

príspevkovej organizácii ZOO Bratislava. 

 

 Po konzultácii s pánom kontrolórom, ktorého oddele nie 

je ve ľmi vy ťažené a nedostato čne personálne vybavené, a 

teda kontrolu naviac by nezvládlo, navrhujem vypust i ť z 

plánu kontrol na tento polrok kontrolu Mestského mú zea a 

namiesto toho zaradi ť už spomínanú mimoriadnu kontrolu v 

Bratislavskej zoologickej záhrade. 

 

 Uznesenie teda bude znie ť: 

 

 Mestské zastupite ľstvo ukladá mestskému  kontrolórovi 

vykona ť mimoriadnu komplexnú kontrolu mestskej príspev-
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kovej organizácie ZOO a vypusti ť z plánu kontrol na I. 

polrok 2012 kontrolu Mestského múzea. 

 

 Predkladám návrhovej komisii. Ďakujem, že ste ma 

vypo čuli a prosím 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.  

 S faktickou poznámkou pán kontrolór; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem pekne za slovo, vážená pani viceprimátorka. 

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcel by so m len 

upresni ť, že my samozrejme tiež môžeme zhutni ť našu prácu 

a nejakým spôsobom zrýchli ť, len chcem pripomenú ť, že na 

začiatku tohto roka bola už jedna komplexná kontrola v  

Pamingu nám dodato čne do plánu práce doložená. A skuto čne  

bez toho, aby ste teda rozhodli o obidvoch veciach,  ktoré 

pani Farkašovská navrhovala, by sme to v žiadnom pr ípade 

nemohli urobi ť. Navyše pani Farkašovská chce, aby sme túto 

kontrolu predradili a vlastne zaradili ju na najbli žšie 

začatú kontrolu, ktorú by sme vykonávali.  

 Takže poprosím vás v takom duchu rozhodujte. 

 

 Pokia ľ zváži ť, že tú kontrolu treba vykona ť tak spolu 

aj s tým druhým opatrením.  

 Ďakujem za pochopenie. 
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Predsedajúca:  Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á,  prvá  

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Černý je ďalší prihlásený do bodu rôzne; 

nech sa pá či máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa len v krátkosti chcem vráti ť 

k územnému plánu, novému územnému plánu, zmenám a d oplnkom 

03. A to je taký problém ako kométa, ktorý sa tu vž dycky 

objaví jak príde nejaký vypuknutý problém v Bratisl ave.  

 

 Preto by som si dovolil vás požiada ť o podporu nového 

alebo uznesenia, kedy požiadame magistrát, aby pred ložil 

na nasledujúcu schôdzu materiál o stave plnenia uzn esenia 

číslo 171/2011 o vyhlásení obstarávania nového územn ého 

plánu, zmien a doplnkov 03 s definovaním jednotlivý ch etáp 

tvorby s vyzna čením ale záväzných termínov plnenia týchto 

jednotlivých etáp.  

 

 Pretože ubehol jeden aj štvr ťroka nášho pôsobenia 

alebo jeden a polroka kedy tu sedíme, zaoberáme sa územným 

plánom, vyhlásili sme si nový územný plán. A v zása de 

nikto nemá informáciu o tom, v akom časovom horizonte sa 

dopracujeme k nejakému výsledku, a či vôbec sa v tomto už 

funk čnom období k nejakému výsledku dopracujeme.   

 

 Ja si myslím, že tlak dokážeme vyvinú ť aj na 

jednotlivých pracovníkov či už magistrátu; v tom oh ľade 
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akonáhle budeme ma ť tieto jednotlivé etapy popísané s 

termínom plnenia, to je záväzne tým pádom. A v okam žiku 

keď sa neplnia, dokážeme rozdeli ť plevel od zrna. 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 Šov čík, nech sa pá či.  

 

 

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

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, len vás chcem 

upozorni ť, že zajtra je posledný de ň, kedy môžete do 

podate ľne magistrátu poda ť svoje oznámenie verejného 

funkcionára. 

 

 

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 pripomienku. Ve ľmi dôležité, aby sme 

potom neboli prezentovaní verejne na zastupite ľstve, že 

sme si nesplnili svoje povinnosti. 

 Nasleduje pán poslanec Hr čka, nech sa pá či. 

 Pán poslanec Hr čka má slovo. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja už som o tom raz hovoril, len som chcel aby to tu 

ešte raz zaznelo, že či teda vieme dosta ť nejaké 

usmernenie k tomu spornému bodu čo sme mali, že či teda 
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keď meníme alebo dop ĺňame uznesenie, či potrebujeme 

nadpolovi čnú alebo trojpätinovú vä čšinu, pokia ľ je to 

osobitný zrete ľ. Že či by sme mohli dosta ť nejaké 

vyjadrenie písomné, alebo nejaké stanovisko, že pre  

budúcnos ť, aby sme ke ď k takémuto stavu príde, aby sme 

vedeli, že ako to správne má by ť. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Možno by sme to mohli da ť pánovi riadite ľovi za 

úlohu, aby organiza čné oddelenie nám dalo nejaké 

usmernenie.  

 Chcete to rieši ť teraz v rôznom, alebo vám sta čí, ke ď 

to všetci poslanci dostanú? (Sta čí.) 

 Dobre, fajn. Ďakujem.  

 

 Tak už nikto ďalší nie je prihlásený do bodu rôzne. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

MsZ 

 Návrhová komisia dostala dva návrhy uznesení. 

 Momentálne ich nemám v ruke, lebo organiza čné ich má.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ    

 Prosím organiza čné, aby ich posunulo ved ľa, 

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

MsZ 

 Prvý návrh uznesenia podala pani poslanky ňa 

Farkašovská.  

 A návrh uznesenia znie: 

 Mestské zastupite ľstvo ukladá mestskému kontrolórovi 

vykona ť mimoriadnu komplexnú kontrolu mestskej 

príspevkovej organizácie ZOO a vypusti ť z plánu kontrol na 

I. polrok 2012 kontrolu Mestského múzea. 

 

 

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 hlasujme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných dvadsa ťosem. 

 Za bolo osemnás ť, nikto proti, zdržali sa deviati, 

nehlasoval jeden poslanec. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Prosím ďalšie uznesenie. 

 

 

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

MsZ  

 Ďalším návrhom uznesenia je návrh pána poslanca 

Černého, ktorý znie: 

 Mestské zastupite ľstvo žiada; tu by sa hodilo 

doplni ť, koho.  

 Navrhoval by som asi pána riadite ľ magistrátu. 
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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 

 Pána primátora. 

 

 

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

MsZ 

 Aby na schôdzu mestského zastupite ľstva bol 

predložený materiál o stave plnenia uznesenia číslo 

171/2011 o vyhlásení obstarávania nového územného p lánu a 

zmien a doplnkov 03 s definovaním jednotlivých etáp  tvorby 

s vyzna čením záväzných termínov plnenia jednotlivých etáp 

tvorby územného plánu, aj zmien a doplnkov 03. 

 

 

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 je tam termín budúce zastupite ľstvo? 

 

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

MsZ 

 Áno. 

 

 

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 mestské zastupite ľstvo žiada pána 

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

MsZ 

 Nie pána primátora, ale pána riadite ľa Strom čeka. 

 

 

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 my nemôžeme žiada ť pána riadite ľa, my musíme 

primátora. 

 

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

MsZ 

 Dobre. Tak primátora. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Tak predloži ť materiál, at ď., ako bolo pre čítané.  

 Dobre. Viete, o čom ideme hlasova ť? 

 

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

MsZ 

 Áno. 

 

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

           námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Prezentujte sa, prosím, a hlasujeme.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných dvadsa ťosem. 
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 Za dvadsa ťosem, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem pekne.  

 

 

 Toto bol posledný bod rokovania nášho zastupite ľstva. 

 Ďakujem vám za výdrž.  

 A viete ako to pán primátor minule urobil, že 

prezen čné hlasovanie tých hrdinov, čo vydržali až do 

konca. Tak ešte raz sa prezentujme. 

 Prezentujte sa a hlasujeme.  

 (Prezentácia.) 

 

 Takže je nás tu ko ľko? Dvadsa ťosem. 

 

     Ing. Igor Bendík 

 Ing. Martin Borgu ľa 

     Ján Budaj 

     doc. PhDr. Dušan Čaplovi č 

     Ing. Milan Černý 

     Ing. Slavomír Drozd 

     Anna Dyttertová  

     Ing. Zuzana Dzivjáková 

     PhDr. Ľudmila Farkašovská   

     Stanislav Fiala    

 Marian Greksa 

     Ing. Peter Hanulík  

     Ing. Vladislav He čko 

     Ing. Ján Hr čka  

     Radovan Jen čík 
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     Izabella Jégh 

     Ing. Viera Kimerlingová  

     Ing. Alena Krištofi čová  

     Ing. Peter Len č  

     Michal Muránsky 

     MUDr. Peter Osuský, CSc. 

     Ján Panák 

     Ing. Dušan Pekár  

     Mgr. Peter Pilinský  

     Ing. Milan Šindler  

     Mgr. Sven Šov čík 

     Ing. Jarmila Tvrdá 

     Mgr. Jozef Uhler    

 

 Ďakujem vám pekne a kon čím dnešné zastupite ľstvo. 

 Do videnia nabudúce.  

 

 

 (Ukon čenie o 19,07 h).  

  

 

                     x        x        x 
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Ing. Viktor Strom ček                  Milan Ftá čnik 

       riadite ľ                         primátor 

Magistrátu hl. mesta SR             hlavného mesta SR 

      Bratislavy                       Bratislavy 

 

 

 

 

 

                    Overovatelia zápisnice: 

 

 

  Ing. Martin Borgu ľa                Anna Dyttertová 

   poslanec Mestského               poslanky ňa Mestského 

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta 

      Bratislavy                        Bratislavy  

 

 

 

 

 

 

 

                    Zápisnicu vyhotovila: 

 

 

                     Ing. Mária Bahnová 

                     komorná stenografka 


