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Bratislave a schválenie podmienok obchodnej verejne j 
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Estónska 50, Tehelná 21, Janotova 2, Jána Stanislav a 4, 

Hlavá čikova 22, Červe ňákova 1, 3, 5, 9, Homolova 8, 

Tupolevova 24, Šev čenkova 6, Jungmannova 6, Černyševského 

9, Mamateyova 24, Medve ďovej 17, 19, Šustekova 1, Holi čská 

7, Budatínska 33, Krásnohorská 16, Žehrianska 3, Ja sovská 

49, vlastníkom bytov a nebytových priestorov 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 654/2005 zo d ňa 31. 03. 2005, č. 

814/2005 zo d ňa 22. 09. 2005, č. 965/2006 zo d ňa 02. 03. 

2006, č. 102/2011 zo d ňa 28. 04. 2011, č. 389/2011 zo d ňa 

24. 11. 2011 

 

BOD 31:                                           s tr. 242 

Interpelácie 

 

- poslanec Ing. J. Uhler:                         s tr. 242 

  Odme ňovanie zamestnancov magistrátu. 

  Pozemok pred Zoologickou záhradou. 

  Zmeny vo vedení obchodných spolo čností mesta.  

 

- poslanec Mgr. P. Pilinský:                      s tr. 245 

  Odpovede na predchádzajúce interpelácie. 

 

- poslanky ňa I. Jégh:                             str. 246 

  Cestná svetelná signalizácia Vrakunská,  

  Podunajská a Komárovská. 

 

- poslanec Mgr. O. Kríž:                          s tr. 246 

  Križovatka Jantárová cesta, Šintavská.  
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- poslanec Ing. P. Len č:                          str. 248 

  Nájom v podzemnej garáži na Uršulínskej. 

 

- poslanec Mgr. P. Pilinský:                      s tr. 250 

  Smrte ľný úraz na Púchovskej ulici - nutnos ť  

  svetelnej signalizácie. 

 

- poslanec Ing. M. Černý:                         str. 251 

  Používanie finan čných prostriedkov za likvi- 

  dáciu a odvoz odpadu. 

 

 

BOD 32:                                           s tr. 253 

Rôzne 

 

- poslanec Mgr. S. Šov čík:                        str. 253 

  Podanie oznámenia funkcií, zamestnaní, 

  činností a majetkových pomerov za rok 2011. 

 

- poslanky ňa I. Jégh:                             str. 255 

  Ako sa využíva skejbox na Zimnom štadióne. 

  Skladba obedu pre poslancov. 

  Návrh na zloženie 5- člennej komisie za ú čelom 

  uskuto čnenia poslaneckého prieskum v Marianume. 

  (Vyjadrenia poslancov k zriadeniu komisií.) 

 

- poslanec J. Havrilla:                           s tr. 260 

  Oznámenie o životnom jubileu poslanca  

  Ing. V. He čku.  
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- poslanec Mgr. J. Uhler:                         s tr. 261 

  Prešetrenie prípadu výberového konania na  

  dezinfekciu - predloženie návrhu uznesenia. 

 

- poslanec JUDr. I. Nesrovnal:                    s tr. 265     

  Žiados ť o napomenutie riadite ľa magistrátu. 

 

- poslanec JUDr. T. Kor ček:                       str. 267  

  Návrh na poslanca Mgr. Pilinského do komisie 

  pre aktualizáciu rokovacieho poriadku.  

 

- poslanky ňa Ing. J. Tvrdá:                       str. 268 

  Práca komisie na rokovacom poriadku.  

 

- poslanec Ing. M. Šindler:                       s tr. 269 

  Informácia o vývoji situácie v oblastnej  

  organizácii cestovného ruchu - BTB; 

  návrh na uznesenie.  

 

- poslanky ňa Ing. J. Tvrdá:                       str. 274 

  Po ďakovanie za poskytnutie skejboxu pre KDH. 

  Vyjadrenie k otázkam parkovacej politiky a 

  dopravnému generelu. 

 

- poslanec JUDr. I. Nesrovnal:                    s tr. 278 

  K otázke zrušenia sú ťaže na dezinfekciu.  

 

- poslanec Mgr. S. Šov čík:                        str. 282 

  Dovolenie zástupcu strany SMER-SD do komisie 

  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií. 
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- poslanec JUDr. T. Kor ček:                       str. 283 

  K poslaneckej komisii na zmeny rokovacieho  

  poriadku; či existuje alebo neexistuje.  

 

- poslanec Ing. P. Len č:                          str. 284  

  Informácia, že materiál k rokovaciemu poriadku 

  je pripravený. 

 

- poslanec Mgr. J. Uhler:                         s tr. 286 

  Informácia o rozlú čke s Ing. T. Ágoštonom.  

 

- starosta M Č Lama č Ing. P. Šramko:               str. 286 

  Vyjadrenie k systému parkovania. 

 

- poslanec Mgr. V. Kubovi č:                       str. 287 

  Prihlásenie sa na výzvu I. Jégh za člena  

  komisie.  

 

- poslanky ňa JUDr. J. Ondrišová:                  str. 288 

  Prihlásenie sa na výzvu I. Jégh za členku 

  komisie.  

 

- poslanec Ing. J. Hr čka:                         str. 290 

  Otázka k pozemkom Incheby. 

 

 

Predloženie a schválenie návrhov na uznesenia:    s tr. 297 

 

Ukončenie zasadnutia MsZ:                         str. 3 01   
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doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 (8,30 h) 

 

 Pekné dobré ráno vám želám, panie poslankyne a pán i 

poslanci. 

 Predsedovia dvoch najsilnejších klubov v 

zastupite ľstve ma požiadali, aby sme o 8,30 h urobili 

prezentáciu.  

 Takže urobíme si takú cvi čnú prezentáciu pre tých 

zodpovedných, ktorí prišli.  

 (Poznámka.) 

 To budeme rieši ť, pán poslanec, pri novele 

rokovacieho poriadku. Informovali ma, že sa na nej 

pracuje, pretože poslanci to, čo avizovali, že upravia 

rokovací poriadok, pripravili. 

 

 Takže ja vás chcem poprosi ť, keby ste sa usadali; tí, 

ktorí ste v rokovacej sále ako poslanci mestského 

zastupite ľstva. Urobíme si len takú pracovnú prezentáciu. 

 Pani kolegy ňa je pripravená. 

 Takže prosím, skúsme, spustíme prezentáciu. 

 Môžte hlasova ť, môžete nie, len sa musíte 

zaprezentova ť. 

 

 Takže želám vám ešte raz príjemné dobré ráno; ešte  

sme neza čali. 

 

 Ale prosím o prezentáciu, ktorá bude zaznamenaná v  

našom zápise.  
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 Prosím, prezentujte sa. 

 Pani námestní čka; nemajú karty.  

 

 Vážené dámy, 8,30 h už udrelo, takže nech sa vám 

páči, beží prezentácia.  

 

 Každý, kto chce by ť zaznamenaný ako zodpovedný, ktorý 

prišiel na čas, tak sa prezentuje v tejto prezentácii. Ešte 

má na to dve sekundy, už len jednu. 

 (Prezentácia.) 

 

 

 Konštatujem, že zatia ľ je nás osemnás ť; takže nie je 

nás dos ť.  

 Ale ke ďže prichádzajú ďalší a ďalší poslanci, o 

chví ľočku budeme môc ť za čať.  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Ďakujem ve ľmi pekne, že ste sa prezentovali.  

 

 Áno, špeciálne zaznamenávam, že pán poslanec 

Nesrovnal ešte nedorazil. Ale to bola poznámka len z mojej 

strany, lebo on mi vždy hovorí, že ja tu nie som na čas, 

tak sme si to vymenili.  

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

 prosím, keby ste sa usadili na svojich miestach, a by 

sme mohli pristúpi ť k otvoreniu dnešného rokovania.  

 Poprosím aj pána poslanca Kubovi ča, keby sa usadil na 

svojom mieste. Ve ľmi sa ospravedl ňujem. 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

3 

 

 Pán poslanec Drozd; prosím, keby ste zaujali svoje  

miesta. 

 

 

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 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dám y a 

páni,  o t v á r a m  týmto rokovanie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam vás, poslancov mestskéh o 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a samozrejme, aj 

ostatných prítomných. 

 

 

 Dnes za čneme trochu netradi čne vzh ľadom na udalos ť, 

ktorá sa stala v našich radoch, teda v radoch posla ncov 

mestského zastupite ľstva, kedy nás ve ľmi nepríjemne 

zasko čila správa, že v sobotu minulý týžde ň náhle zomrel 

vo veku nedožitých 60 rokov poslanec mestského 

zastupite ľstva Ing. Tomáš  Á g o š t o n.   

 

 Chcem vás požiada ť, aby sme minútou ticha vyjadrili 

úctu k pánovi poslancovi Ágoštonovi, vzdali česť jeho 

pamiatke a po ďakovali mu za všetko to čo urobil ako 

poslanec Miestneho zastupite ľstva Mestskej časti Bratis-
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lava - Petržalka a poslanec Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 (Minúta ticha.) 

 Dámy a páni, ve ľmi pekne vám ďakujem.  

 

 

 A teraz mi dovo ľte pokra čova ť v procedurálnych 

otázkach, ktoré súvisia s rokovaním mestského 

zastupite ľstva.  

 

 Pod ľa prezen čnej listiny sa zaprezentovalo 25 

poslancov.  

 Pod ľa poh ľadu do sály vidím, že nás je ešte viac. 

 To znamená, konštatujem, že mestské zastupite ľstvo je 

uznášaniaschopné. 

 

 Mám tu poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie  na 

dnešnom zastupite ľstve.  

 Je to: pani poslanky ňa Reinerová, pán poslanec 

Čaplovi č, pán poslanec Kali ňák.  

 Požiadali o ospravedlnenie aj dvaja starostovia; p án 

starosta Bajan a pán starosta Jambor. 

 Neskôr príde pani poslanky ňa Feren čáková. 

 A skôr z nášho rokovania musí odís ť pani poslanky ňa 

Černá.  

 

 

 Ak dovolíte, pristúpime k vo ľbe overovate ľov  z 

dnešného nášho zastupite ľstva.   

 Navrhujem poslancov: 

- pána poslanca MUDr. Petra Osuského, CSc., 
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- pána poslanca Mariana Greksu.  

 

 Ak sú nejaké iné návrhy, prosím, predneste ich. 

 Ak nie sú, prezentujte sa a hlasujte o návrhu na 

overovate ľov. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili overovate ľov dnešnej 

zápisnice.  

 Prejdeme ku zloženiu návrhovej komisie. 

 

 

 Do návrhovej komisie  navrhujem nasledovných poslancov 

a poslankyne:      

- pani poslanky ňu JUDr. Júliu Ondrišovú 

- pani poslanky ňu Izabellu Jégh 

- pani poslanky ňu Annu Dyttertovú 

- pána poslanca Jána Panáka a 

- pána poslanca Mgr. Vladimíra Kubovi ča.  

 

 Prosím, ak máte nejaké iné návrhy, nech sa vám pá či. 

 

 Ak nie, prezentujte sa a hlasujte o zložení návrho vej 

komisie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Schválili sme zloženie komisie. 
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 Požiadam jej členov, aby sa odobrali na miesto, ktoré 

je ur čené pre prácu návrhovej komisie.  

 Myslím, že ten mechanizmus predkladania návrhov už  

poznáme, takže ho nebudem opakova ť. 

 

 

 Dovo ľte, aby som upriamil vašu pozornos ť na program 

nášho dnešného rokovania.  

  

Otvorenie 

Voľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva 

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1.  2012 

 2. Návrh organizácie a výkonov MHD a na zvýšenie f inan č- 

    ho príspevku na MHD z rozpo čtu mesta na rok 2012 

 3. Žiados ť o finan čnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok  

    2012 pre zariadenie školského stravovania v zri aďova- 

    te ľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

    na zabezpe čenie stravovania žiakov do 15 rokov veku  

    Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava a Evanje- 

    lickej základnej školy Palisády 57, Bratislava 

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

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

    Bratislava 

 5. Informácia o stave príprav 1. etapy projektu NS  MHD  

    Hlavná stanica - Janíkov dvor a stave dokumentá cie po- 

    trebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finan čné  

    prostriedky z Opera čného programu doprava 2007 - 2013 

    na 1. časť 1. etapy projektu NS MHD Šafárikovo nám. - 
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    Bosákova ul. 

 6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest- 

    ského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v obj ekte na 

    Hviezdoslavovom nám. č. 17 v Bratislave, k. ú. Staré  

    Mesto pre spolo čnos ť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o., I ČO  

    35 758 911 so sídlom v Bratislave 

 8. 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 

 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    žalka, parc. č. 3026 pre spolo čnos ť CRESCO POPPER  

    INVESTMENT, a.s., so sídlom v Bratislave 

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

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

    sociálnych vecí a rodiny Bratislava so sídlom v  Bra- 

    tislave 

11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Dúbravka parc. č. 2824/1 spolo čnosti WOLFSTONE, s.r.o. 

    so sídlom v Bratislave 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Vajnory, parc. č. 2688, parc. č. 2681/1, parc. č. 2686 

    /5, parc. č. 623/3, parc. č. 2714/1 a parc. č. 2696 v 

    Bratislave, združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom  
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    vo Svätom Jure 

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Nivy parc. č. 22195/2 spolo čnosti Pressburg Urban Pro- 

    jects, a.s., so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    Ružinov parc. č. 1222/28 a parc. č. 22218/11 spolo čno- 

    sti  REALIZ, a.s., so sídlom v Bratislave 

15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu stravovacej jednotky Domova  senio- 

    rov ARCHA, Rozvodná 25, Bratislava 

16. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vino- 

    hrady, do správy Domovu seniorov ARCHA na Rozvo dnej 25 

    v Bratislave 

17. Návrh dodatku č. 1 k Zria ďovacej listine Základnej  

    umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava 

18. Návrh na schválenie vyhlásenia obchodnej verejn ej sú-  

    ťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na za-  

    bezpe čenie služby automatického systému poži čiavania  

    bicyklov v Bratislave a schválenie podmienok ob chodnej 

    verejnej sú ťaže  

19. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. La mač,  

    parc. č. 1839, parc. č. 1840, parc. č. 1841 a parc. č. 

    1842, Lama čská cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže 

    a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže  

20. Návrh na schválenie zámeru predaja rekrea čných chát v  

    okrese Malacky, obci Lozorno, k. ú. Lozorno so súp. č. 

    4087, zapísaných na LV č. 2874, v chatovej oblasti Ko- 

    šariská, formou priameho predaja s cenovou ponu kou 

21. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záh orská  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

9 

    Bystrica, parc. č. 809/32 spolo čnosti PROFI BETÓN,  

    s.r.o., so sídlom v Bratislave 

22. Návrh na mimosúdnu dohodu k pozemkom v Bratisla ve,  

    k. ú. Lama č, parc. č. 2555/194, parc. č. 2555/195 a  

    parc. č. 2555/225 

23. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupn ého  

    práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnute ľnostiam v  

    k. ú. Staré Mesto - Okánikova 1 

24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 698/2009 zo d ňa 30. 4. 

    2009 v znení uznesenia č. 968/2010 zo d ňa 29. 4. 2010 

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

    nom finan čnom vysporiadaní s nájomcom GLOBAL plus,  

    s.r.o. 

26. Návrh na schválenie výšky úhrady za užívanie časti po- 

    zemku pod budovou súkromnej materskej školy v B ratis- 

    lave na Bazovského ulici č. 2, k. ú. Dúbravka, parc.  

    č. 2903/1 

27. Návrh na odpustenie dlhu v sume 9.992,28 Eur 

28. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo  

    výške 19.786,25 Eur s príslušenstvom a zmluvnou  poku- 

    tou  

29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v 

    obytnom dome Komárnická 32, Solivarská 21, Medz ilabo- 

    recká 9, Medzilaborecká 23, Nezábudková 6, Líš čie Nivy 

    6, Košická 41, Svätoplukova 37, Podunajská 17, 17A,  

    19, 21, Estónska 50, Tehelná 21, Janotova 2, Já na Sta- 

    nislava 4, Hlavá čikova 22, Červe ňákova 1, 3, 5, 9, Ho- 

    molova 8, Tupolevova 24, Šev čenkova 6, Jungmannova 6, 

    Černyševského 9, Mamateyova 24, Medve ďovej 17, 19, Šu-     

    stekova 1, Holí čska 7, Budatínska 33, Krásnohorská 16, 
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    Žehrianska 3, Jasovská 49, vlastníkom bytov a n ebyto- 

    vých priestorov 

30. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 654/ 

    2005 zo d ňa 31. 03. 2005, č. 814/2005 zo d ňa 22. 09.  

    2005, č. 965/2006 zo d ňa 02. 03. 2006, č. 102/2011 zo  

    d ňa 28. 04. 2011, č. 389/2011 zo d ňa 24. 11. 2011 

31. Interpelácie 

32. Rôzne.    

 

 

 Vzh ľadom na to, že smr ťou pána poslanca Ágoštona sa 

uprázdnil poslanecký mandát, je potrebné v zmysle §  51 

ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. 

o vo ľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov, aby mestské zastupite ľstvo vyhlásilo nastúpenie 

náhradníka. Pri čom termín, ktorý zákon ur čuje, je 15 dní 

po tom ako sa uprázdnil poslanecký mandát. 

 

 Prvým náhradníkom na uprázdnený mandát poslanca za  

volebný obvod č. 16 mestská časť Bratislava - Petržalka je 

Ing. Ján  H r č k a. 

 

 

 Na základe toho vám navrhujem, aby sme doplnili ná š 

dnešný program o dva body , ktoré budú zaradené na 

začiatok; ako by som povedal 1a a 1b.  

 

 Ten prvý bod  je: 

"Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. Jána Hr čku na 

uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupite ľstva 
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hlavného mesta SR Bratislavy", v ktorom pán poslane c zloží 

sľub.  

 

 Materiál k tomu ste dostali až dnes ráno s tým, že  

včera poobede zasadala mandátová komisia, ktorá overi la 

všetko potrebné k tomu, aby mohol pán poslanec nast úpi ť a 

uja ť sa svojho mandátu.   

 

 Máte v tom materiáli uvedené, že kandidoval na 

kandidátnej listine strany Sloboda a Solidarita za 

koalíciu Slovenská demokratická a kres ťanská únia - 

Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Kres ťanskodemo- 

kratické hnutie, MOST - HÍD a Ob čianska konzervatívna 

strana.  

 

 

 Ako druhý bod  programu navrhujem zaradi ť materiál: 

"Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy"  

 s tým, že všetky ostatné náležitosti súvisiace s 

funkciami, ktoré zastával pán Ágošton; mám na mysli  

funkciu predsedu komisie, členstvo pána poslanca Hr čku v 

komisii, ale napríklad aj členstvo v dozornej rade  METRA, 

toto všetko budeme rieši ť na najbližšom zastupite ľstve, 

tak sme sa dohodli s predsedami poslaneckých klubov .  

 Je to potrebné pripravi ť, predložíme vám to písomne. 

 Bude to predložené na budúce zasadnutie mestského 

zastupite ľstva.   

 

 To ľko, čo sa týka úpravy programu na za čiatku. 
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 Chcem vám ešte navrhnú ť jeden bod . 

 Ten bod sa týka:  

"Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta v súvislosti s 

Danubianou". 

 Vy viete, že sme to mali zaradené na minulom 

zasadnutí. 

 

 Bola požiadavka poslaneckých klubov, aby sme overi li 

u pána Polakovi ča, ako predstavite ľa Danubiany, ako sa 

vyvíjajú rozhovory o podpore Ministerstva kultúry p re 

Danubianu, či naše prostriedky sú potrebné alebo nie.  

 

 Dnes sme vám rozdali e-mail, ktorý sme dostali v čera. 

A v tom e-maili pán Polakovi č sa vyjadril, že zatia ľ to 

vidí tak, že sa úspešne vyvíjajú rozhovory s Minist erstvom 

kultúry; a v tejto chvíli sa teda neuchádza o naše 

finan čné prostriedky. 

 

 Vzh ľadom na to, sme sa rozhodli, že zaradíme dnes 

materiál, ktorým by sme upravili rozpo čet tak, aby sme 

tých 50 tisíc, ktoré pôvodne boli alokované na Danu bianu, 

rozdelili medzi Galériu mesta Bratislavy a Mestské múzeum; 

tak ako to bolo navrhované.   

 

 Bola požiadavka, aby bolo vyjadrenie Danubiany; je  

predložené. 

 Čiže vám navrhujem, aby sme to zaradili ako bod číslo 

18a.  

 Ke ď budeme rokova ť o mestských bicykloch, tak potom 

by sme sa vyjadrili ku Danubiane.  
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 Navrhujem to preto, aby ste sa mohli predsa len 

oboznámi ť s tým materiálom, aj ke ď ho, predpokladám, z 

minulého zasadnutia, poznáte.   

 

 To ľko k úpravám programu z mojej strany. 

 

 

 Chcem ešte poveda ť, že o bode číslo 4, o rokovaniach 

so spolo čnos ťou Henbury budeme z h ľadiska jeho zaradenia 

rokova ť osobitne, lebo nebol prerokovaný v komisiách, ani 

na mestskej rade.  

 Čiže o jeho zaradení treba hlasova ť samostatne.   

 Prosím, nech sa pá či, je tu priestor pre vás na 

úpravu alebo doplnenie programu. 

 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: 

 Chcela by som požiada ť kolegov, aby odhlasovali 

stiahnutie bodu číslo 8  z programu. 

 A to je: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

nájmu pozemkov v katastrálnom území Petržalka pre S lovak 

Telekom. 

 Je to známa pláž na nábreží. 

 Mestská časť tam zatia ľ dáva nesúhlas. 

 Ja si myslím, že treba si vysvetli ť vzájomne 

nezrovnalostí alebo možno že nejasností, ktoré v to mto 

materiáli sú.  
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 Navrhujem stiahnu ť ho a budeme o ňom rokova ť o 

mesiac. Ďakujem.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani námestní čke. 

 

 K vášmu návrhu sú dve faktické poznámky: pán riadi te ľ 

magistrátu a potom pán poslanec Borgu ľa.   

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja by som chcel podotknú ť, že 

nesúhlasím s navrhovaným postupom. Nie preto, že by  som 

nemal záujem vychádza ť dobre s mestskou časťou Petržalka, 

ale predmetný materiál bol odkomunikovaný vo finan čnej 

komisii so súhlasným stanoviskom, v mestskej rade s o 

súhlasným stanoviskom.   

 

 Doteraz sme Magio pláž prenajímali bezodplatne.  

 My sme vyrokovali, že budú plati ť 20 000 Eur. 

 

 A považujem za hrozne neš ťastné, ke ď zlepšíme 

podmienky ešte predmetného nájmu, každý vie o čo ide, je 

to materiál, ktorý získal podporu úplne všade, tak na 

mestskom zastupite ľstve nám vznikne pripomienka k tomu, že 

treba nie čo okolo toho vyrokova ť. 
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 Potom na čo dávame materiály do finan čnej komisie a 

do mestskej rady, ke ď primárne a fatálne veci riešime 

priamo na mestskom zastupite ľstve.  

 

 Z tohto dôvodu nerozporujem pripomienky, ktoré má 

možno že mestská časť Petržalka, ktoré nám vôbec neboli 

odkomunikované, tak nech tu zaznejú. Vieme upravi ť 

predmetný materiál, na to rokujeme o tom materiáli,  a 

vieme ís ť ďalej.  

 

 A prosím vás, ak zas nie čo o mesiac odložíme len 

preto, že niekto po čas celého procesu sa k tomu 

nevyjadril, považujem za ve ľmi neštandardné. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Borgu ľa, faktická poznámka. 

 

 

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

 Pani viceprimátorka, absolútne súhlasím s pánom 

Strom čekom čo povedal.  

 Bojím sa, že týmto návrhom na stiahnutie tohto 

materiálu ohrozujeme atrakciu a dobrú vec, ktorá sl úži 

Petržal čanom, slúži všetkým Bratislav čanom, ale slúži aj 

celému Slovensku.  

 

 Ja som bol ve ľmi rád, že tento materiál dneska ideme 

prerokováva ť a mal som návrh na to, aby pán Strom ček 
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vytypoval ďalšie miesta, kde by sa podobné pláže dali 

urobi ť, lebo stálo sa to ve ľmi ob ľúbeným miestom.  

 

 A nebojíte sa, že vy budete práve katom tejto 

atrakcie Bratislavy? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, sú ešte ďalšie faktické poznámky, takže pani 

námestní čke dám potom možnos ť reagova ť, aby vlastne 

zareagovala na poznámky na svoju adresu.  

 

 Ak dovolíte, pán poslanec Kríž bude ma ť teraz slovo 

na faktickú poznámku a po ňom pán poslanec Nesrovnal.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som len rád doplnil pani 

námestní čku. 

 

 My sme totižto mali k tejto téme stretnutie a sme sa 

detailne zaoberali týmto materiálom. Je to možno tr ochu 

nepochopené; ur čite mestská časť Petržalka nechce nijakým 

spôsobom tento zámer bojkotova ť - naopak. Petržalka víta 

to, že tá Magio pláž je práve na území mestskej časti 

Petržalka. Je to ve ľkým prínosom a je to turistická 

atrakcia. 

 

 Na druhej strane však potrebovali sme niektoré 

technické detaily, ktoré tam z toho vyvstávajú.  
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 A boli dve alternatívy. Bu ď sa ten materiál dnes 

otvorí a budeme sa snaži ť tie pripomienky, ktoré vznikli, 

rieši ť priamo na pléne. Alebo sa získa taký odkladací čas, 

aby tento materiál mohol ís ť už po nejakom takom zvážení o 

mesiac, kedy by, pod ľa mňa, sa ni č nestratilo týmto. Lebo 

to bude dostato čný priestor na to, aby sa pripravila tá 

pláž. 

 

 Ale ako som povedal, ak ten materiál dnes pôjde, t ak 

budeme v rámci diskusie o ňom rozpráva ť asi hlbšie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, pán poslanec Nesrovnal, faktická 

poznámka. 

 

 

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

 Ja som teda tiež chcel iba vyjadri ť takú pochybnos ť, 

že pre čo pán Bajan na to neupozornil na grémiách, ktoré sa  

uskuto čnili, ktoré na to boli, komisie, mestská rada. 

Dneska tu nie je, ni č nepodniká. Ja chápem, pani 

Kimerlingová, že to robíte vy, ale proste vidím tam , sa to 

malo sta ť inak a inde.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, povedali ste to, čo som aj ja chcel 

poveda ť.  
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 Mňa ve ľmi mrzí, že pán starosta ani na mestskej rade, 

na ktorej nebol, ale ani potom nevyužil príležitos ť, aby 

dal nejakým spôsobom najavo, či riadite ľovi alebo mne 

problém.  

 Čiže vám ďakujem za tú poznámku. 

 Pani námestní čka, nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Pod ľa v čerajšieho vyjadrenia pána starostu 

pripomienky mestská časť dala a neboli akceptované. Preto 

vlastne navrhujeme ďalšie rokovania o tomto materiáli. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím ďalšie návrhy ku zmenám a úpravám k programu 

neboli prednesené.  

 Pristúpime teraz k rozhodovaniu o úprave programu.  

 

 Predpokladám, že o tých nultých bodoch, to znamená  

sľube poslanca a zasadacom poriadku, netreba osobitne  

hlasova ť. To všetci berieme, že je potrebné zo zákona.  

 

 Dám teda hlasova ť o návrhu ktorý som predniesol na 

zaradenie bodu o zmene rozpo čtu vo vz ťahu k Danubiane a k 

našim mestským kultúrnym zariadeniam. 

 Čiže nový bod 18a .  
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte, kto súhlasí so 

zaradením návrhu na úpravu rozpo čtu vo vz ťahu ku kultúrnym 

zariadeniam. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných.  

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že tento materiál sme zaradili.  

 

 

 Potom je tu návrh pani námestní čky Kimerlingovej, aby 

sme vyradili z rokovania bod číslo 8 , ktorým je návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa vo vz ťahu k 

nájmu pozemkov pre Magio pláž.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Sedemnás ť poslancov hlasovalo za, traja poslanci boli 

proti, štrnásti sa hlasovania zdržali.  

 

 Konštatujem, že sme tento návrh neschválili a o bo de 

číslo 8 budeme rokova ť. 

 

 

 Žiadal som vás ešte o samostatné hlasovanie o bode  

číslo 4.  
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 To je zaradenie informácie o rokovaniach so 

spolo čnos ťou Henbury vo vz ťahu k PKO.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte, či budeme rokova ť 

dnes o bode č. 4.  

 Kto súhlasí s jeho zaradením; nech sa pá či, 

prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť za, nikto proti, traja sa hlasovania 

zdržali.  

 

 Konštatujem, že sme odsúhlasili rokovanie aj o bod e 

číslo 4.  

 

 

 A zostáva nám hlasova ť o programe rokovania ako 

celku.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o programe 

rokovania ako celku s úpravami, ktoré sme schválili  

osobitnými hlasovaniami. 

 Nech sa vám pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme schválili program nášho dnešné ho 

rokovania a pristúpime k jeho prvému bodu. 
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BOD 1a:  

Slávnostné zloženie s ľubu nového poslanca mestského 

zastupite ľstva Ing. Jána Hr čku . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Procedúra je taká, že pre číta predseda mandátovej 

komisie mestského zastupite ľstva správu, ktorú vám 

predkladá mandátová komisia. Akurát predsedu mandát ovej 

komisie tu nevidím.  

 

 Tak teraz neviem, aký má postup mandátová komisia,  

pretože pán poslanec Hanulík, ktorý je predsedom ko misie, 

nie je prítomný. Takže to musíme nejaké vyrieši ť. 

 

 Prosím, správu ste, predpokladám, dostali v rámci 

dnešných materiálov.  

 Pani vedúca môžem, pani Kramplová, dostali poslanc i 

správu mandátovej komisie? Dostali.  

 

 Čiže budeme to považova ť tak, že správu sme 

predniesli písomným spôsobom.  

 

 Mandátová komisia overila všetky skuto čnosti potrebné 

s nastúpením náhradníka na uvo ľnený mandát poslanca.  

 

 A odporú ča mestskému zastupite ľstvu, aby odsúhlasilo 

nastúpenie. To znamená, aby pán poslanec zložil s ľub a 

ujal sa funkcie poslanca mestského zastupite ľstva. 
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 Takže poprosím teraz pani poslanky ňu Černú, aby 

pre čítala s ľub poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 A vás si dovolím požiada ť, aby ste vstali. 

 

 

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

 S ĽUD poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta  

     Slovenskej republiky Bratislavy: 

 

 S ľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plni ť svoje povinnosti, ochra ňova ť záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, dodržiava ť Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a osta tné 

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svoj ej 

funkcie poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplat ňova ť pod ľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

 

Ing. Ján  H r č k a : 

 S ĽUBUJEM. 

  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím teraz v rámci bodu s ľub poslanca mestského 

zastupite ľstva o hlasovanie o návrhu uznesenia o vyhlásení 

náhradníka za poslanca mestského zastupite ľstva. 

 Slovo má návrhová komisia. 

 Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

písomne predložené predkladate ľom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení, ktor é 

navrhla mandátová komisia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k 

nášmu predradenému bodu, ktorým bol s ľub a nastúpenie 

náhradníka na uvo ľnený mandát poslanca.  

 

 

 Bodom číslo 1b ), ktorý bol tiež predradený je:  

Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy . 

 

 Upravili sme v zmysle príslušnosti ku klubom návrh  

zasadacieho poriadku, ktorý vám predkladáme na schv álenie.  

 

 Nech sa vám pá či, otváram diskusiu k bodu 1b. 
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 Ak sa do nej nikto nehlási, prosím návrhovú komisi u, 

pretože toto sme odsúhlasili na úrovni predsedov kl ubov. 

 Pani predsední čka, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predkladate ľmi predložený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

návrhu zasadacieho poriadku. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili; 

 (Poznámka v pléne k ú časti pána poslanca Hanulíka.) 

 Videli ste ho na zázname?  

 Čiže máte nieko ľko možností ako vyjadri ť vz ťah k 

tomu, čo sa prerokováva.  

 Ke ď sa neprezentujete, tak vás to nedá ani medzi 

nehlasoval. 

 

 Čiže, pán poslanec je prítomný, ale nebol prítomný; 

akoby formálne.  
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 Ďakujem za tú poznámku, že sme si to vysvetlili, aby  

nevznikli pochybnosti o výsledkoch nášho hlasovania .  

 

 Ešte raz hovorím, že tridsa ťsedem poslancov hlasovalo 

za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 A schválili sme zasadací poriadok tak, ako bol 

predložený.  

 

 Otváram rokovanie o riadnom bode programu č. 1. 

 

 

 

BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spla tných k 

31. 1. 2012  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predkladáme tento materiál bez úvodného slova, tak že 

je tu priestor pre vás. 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

 Ke ďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť.  

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

č. 1. 

 Bod číslo 2. 

 

 

BOD 2:  

Návrh organizácia a výkonov MHD a na zvýšenie finan čného 

príspevku na MHD z rozpo čtu mesta na rok 2012   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dovo ľte, aby som privítal na rokovaní riadite ľa 

Dopravného podniku pána Ing. Ľubomíra Belfiho a uviedol 

materiál, ktorý máte písomne predložený.  

 

 Dovolím si poveda ť, že po dlhom čase sa opä ť vracia 

otázka výkonov mestskej hromadnej dopravy na pôdu 

mestského zastupite ľstva.  
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 A myslím si, že je to správne, tak sme to pris ľúbili, 

že o výkonoch MHD budeme rokova ť tu, pretože sme volení 

predstavitelia ob čanov a poznáme, a stretávame sa s 

pripomienkami ku mestskej hromadnej doprave, ktoré sa v 

minulosti skôr riešili na exekutívnej úrovni. 

 

 Ja si myslím, že tá diskusia patrí aj na pôdu 

zastupite ľstva. Požiadal som aj jednotlivé zastupite ľstva 

miestne, teda mestských častí, aby sa k návrhu organizácie 

dopravy a výkonov na rok 2012 vyjadrili.  

 Tie vám predkladáme v samostatnom materiáli.  

 

 Ten rozsah požiadaviek a pripomienok je taký ve ľký, 

že nebolo možné ho premietnu ť do tohto bodu. Ale zostáva 

ako podklad pre uvažovanie organizácie dopravy na d lhšie 

obdobie. 

 

 Čo sa týka materiálu, ktorý vám predkladám, ten 

materiál vlastne obsahuje dve veci.  

 Na jednej strane rozhodnutie, že si objednávame 

konkrétne výkony, konkrétne v uznesení navrhujeme 4 5 

miliónov 31 tisíc vozokilometrov, ktoré by mala 

zabezpe čova ť mestská hromadná doprava zhruba v zmysle 

grafikonu, ktorý zodpovedá výkonom, ktoré boli posk ytované 

našim obyvate ľom v jeseni minulého roku, po istých 

redukciách a obmedzeniach, ktoré sa uskuto čnili v lete. 

 

 Na to, aby sme dostali do rovnice výkony a peniaze , 

ten materiál obsahuje aj návrh, aby sme ako mesto z výšili 

príspevok pre Dopravný podnik Bratislavy o 1,5 mili óna Eur 
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s tým, že o čakávame, že s týmito peniazmi dokáže 

hospodári ť Dopravný podnik. To znamená, že namiesto 51 

miliónov 700 tisíc Eur bude hospodári ť s 53,2 milióna Eur. 

A dokáže s týmto hospodári ť tak, aby za rok 2012 urobil 

hospodársky výsledok "nula", čo by znamenalo inými 

slovami, že by prvýkrát po dlhom čase podnik nemal stratu.  

 

 Ja to považujem za ve ľmi dôležitý cie ľ, ktorý chceme 

dosiahnu ť. A diskutovali sme o ňom viackrát aj s 

predstavite ľmi Dopravného podniku, aj s predstavite ľmi 

dopravnej komisie.  

 

 Tá úloha nebude ľahká, pretože materiál avizuje, že 

podnik by potreboval 3,5 milióna Eur na to, aby z j eho 

pohľadu dokázal zabezpe či ť všetky tie úlohy, ktoré sú 

potrebné. 

 

 V návrhu rozpo čtu, ktorý máte predložený v materiáli, 

tá strata je vy číslená na 2,3. My, vzh ľadom na finan čné 

možnosti mesta sme pristúpili k návrhu na 1,5 milió na s 

tým, že si myslíme, že to ostatné musí nies ť na svojich 

pleciach a na svojich bedrách Dopravný podnik.  

 

 Čiže to zadanie, ktoré dávame sú časne týmto 

materiálom, je objednávka výkonov.  

 

 Na druhej strane potrebné prostriedky o ktorých si  

myslíme že sú potrebné na zabezpe čenie týchto výkonov z 

pohľadu príspevku mesta. To doú čtovanie, samozrejme, 

budeme robi ť v závere čnom ú čte roku 2012. Ale to zadanie 

smeruje k tomu, aby podnik s týmito finan čnými 
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prostriedkami, s prostriedkami zo zvýšeného cestovn ého 

ktoré bolo upravené v minulom roku dokázal hospodár i ť tak, 

aby dosiahol hospodársky výsledok bez straty.  

 

 Tým by sme urobili prvý krok ku vážnej konsolidáci i 

finan čnej vo vz ťahu k Dopravnému podniku a nastúpili, 

podľa mňa, zdravú cestu, že platíme za to čo si objednáme. 

Ale neobjednáme si viac ako máme pe ňazí na tie výkony. 

 

 Toto je, prosím, zmysel toho materiálu.  

 To ľko z mojej strany odôvodnenie navrhovaného 

uznesenia. 

 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 2. 

 Nech sa vám pá či. 

 Pán poslanec Pekár sa hlási ako prvý. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:    

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, ďakujem 

za tie materiály.  

 Mňa zaujal okrem teda toho riadneho aj informatívny 

materiál. Dúfam, že si ho pre čítali mestské časti a 

zástupcovia mestských častí, ktorých ob čania alebo 

reprezentanti dali pripomienky tak, ako sme boli vy zvaní. 

 

 Mne je ve ľmi ľúto, že jeden materiál, alebo tá výzva 

popiera materiál, ktorý bol predložený do zastupite ľstva, 

pretože výzva znela fantasticky a ve ľmi zaujímavo pre 

obyvate ľov tých mestských častí, ktorí dali pripomienky. 
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Za Ružinov to bolo asi 74 pripomienok veriac, že as poň 

niektoré z nich budú uspokojené. 

 

 Ale stále hovoríme o finan čnej situácii, tak sme 

mali, alebo mali ste zváži ť túto výzvu pripomienok a 

počkať, kým bude mesto v lepšej finan čnej kondícií a potom 

sme mohli dáva ť tieto výzvy.  

 

 Ja pre čítam dve časti informatívneho materiálu, kde 

na tej prvej sa hovorí, že tie pripomienky, ktoré p rišli 

na magistrát v podstate vyjadrujú predstavy cestujú cich o 

možnostiach úpravy linkového vedenia v prospech 

zjednodušenia cestovania jednotlivcov. 

 

 A ten záver, ten je taký zaujímavý. A pod ľa mňa 

obyvatelia, ktorí dávali pripomienky, budú ve ľmi sklamaní.  

 

 Z tých pripomienok vyplýva, že Dopravný podnik 

Bratislava, a.s., v roku 2012 nebude ma ť dostatok 

prevádzkových kapacít a finan čných prostriedkov na 

zabezpe čenie uvedených požiadaviek mestských častí.  

 

 Ja viem, že v tom závere sa píše, že tieto materiá ly 

budú využité v budúcnosti, ale je to také prázdne g esto, 

podľa mňa. Pretože naozaj my sme mali ve ľmi častú 

komunikáciu a ľudia dávali pripomienky, ktoré sú ve ľmi 

dobré zapracované v tej tabu ľke, ktorá je priložená na 

začiatku. Naozaj z nej sa dá vychádza ť.  

 

 Ale pod ľa mňa reálna situácia dopravná o rok, o dva, 

o pä ť rokov bude podstatne iná ako je teraz aj v 
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nadväznosti na pripravovanú koncepciu parkovania v hlavnom 

meste o ktorej dúfam, že sa v blízkej budúcnosti bu deme 

bavi ť. Pretože nejde dokopy tento materiál Dopravný podn ik  

hlavného mesta a parkovacia politika, ke ď na jednej strane 

chceme u ľahči ť dopravu v meste tým, že osobné automobily 

nebudú jazdi ť po meste, ale budú obyvatelia využíva ť 

mestskú hromadnú dopravu. 

 

 Ale, ke ď my im neumožníme a nezhustíme linky, ke ď im 

spoplatníme parkovanie, a to dos ť výrazne z tej koncepcie 

ktorá je pripravovaná, tak nebudeme spokojní ani my , ani 

obyvatelia, ani cyklisti, pretože tu vznikne chaos.   

 

 Ja viem, že ešte sa pripravuje aj Nosný dopravný 

systém, ktorý dúfam teda že tiež bude pomáha ť doprave, ale 

ja z týchto dôvodov, ktoré som povedal, nepodporím 

materiál. A nepodporím navýšenie rozpo čtu o 1,5 milióna aj 

keď akceptujem, že pán riadite ľ bude h ľadať ďalší ten 

balík, aby pokryl tie straty, ktoré sú vypo čítané, 

teoretické straty v materiáli. 

 

 Takže ešte raz, ďakujem za tú možnos ť, že sme mohli 

dať pripomienky. Ale trošku a dos ť ma sklamalo, že ani 

jedna pripomienka nebola akceptovaná. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi poslancovi Pekárovi. 

 Slovo má pani poslanky ňa Černá.  
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RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Stále škrtíme, h ľadáme úspory na 

vozokilometroch. V živote nepochopím, pre čo stále niekto 

zneis ťuje ľudí z oblasti Kalvária a Horského parku tým, že 

147- čku chcú ruši ť.  

 

 Myslím si, že 147- čka je jediný spoj medzi touto 

akože atraktívnou oblas ťou a mestom, a hlavne sú tam dos ť 

prestarnutí obyvatelia, ktorí doslova a do písmena ten 

taxík ani nepríde, ke ď si ho zavolajú s tým, že sa chcú 

dosta ť iba dole do mesta.  

 

 Pritom už nieko ľkokrát aj na tomto fóre som 

navrhovala, že by sa tam dalo ušetri ť kopa vozokilometrov, 

keby prestal ten autobus chodi ť v sobotu a v nede ľu. Vtedy 

krúži prázdny. Šoférom to ide na nervy. A myslím si , že sú 

zčasti tými ľuďmi, ktorí tým ľuďom hovoria: "A teraz už 

prestane, a teraz už nebude chodi ť". 

 

 Takže ja som s tým atakovaná doslova a do písmena v 

pravidelných intervaloch, a už mi to lezie na nervy . A 

nechcem by ť ďalšia m ŕtvola tohto zastupite ľstva, lebo kto 

bude číta ť ten s ľub ve čne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa, aj za tú nadh ľadovú 

poznámku.  

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

 Ďakujem, pán primátor. Vážené poslankyne, poslanci, 

ja sa najskôr ospravedlním, že ako člen finan čnej komisie 

som sa nezú častnil nášho stretnutia z dôvodu 

práceneschopnosti. Čiže mnohé veci možno ktoré tam 

odzneli, si oni medzi sebou vydiskutovali do takej miery, 

do akej som bol informovaný. Však pokúsim si to svo je 

stanovisko zhrnú ť.  

 

 Upozor ňujem teda, že zo šiestich vo finan čnej sa 

dvaja zdržali, čiže neprešla táto finan čná otázka tak 

jednozna čne, že by sa dal výstup ten odporú čajúci pre 

zastupite ľstvo, aby to schválilo. 

 

 Odznelo tu už pár argumentov, pre čo v tej odbornej 

dopravnej rovine je čo zlepšova ť a je čo teda nachádza ť. 

Nachádza ť riešenie, ktoré sa premietne aj do tej finan čnej 

stránky. Čiže tým by som sa ja nechcel zapodieva ť, čo sa 

týka samotnej dopravy.  

 

 Skôr by som chcel poukáza ť na tri skuto čnosti, ktoré 

ma nejako pri tom študovaní materiálu znepokojili a  teda 

nedovolia mi zahlasova ť za tento materiál.  

 

 

 Prvá je, pán primátor ako predkladate ľ síce hovoril o 

tom, že prebehli jednania, ktoré napriek tomu že sm e 

rozpo čet schva ľovali v podstate pred dvoma mesiacmi, sa 

rozhodol pre takýto vážny krok k narušeniu schválen ého 

rozpo čtu. Hovorím úmyselne "narušeniu", lebo vtedy sa tu 
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hľadali zdroje rádovo ďaleko nižšie ako suma, o ktorej 

teda budeme jedna ť teraz.  

 Čiže to je jedna vec. 

 

 Zdá sa mi nedôstojne, poviem to za seba, že po jed nom 

mesiaci sa prikro čilo už k otvoreniu rozpo čtu.  

 

 A viem si predstavi ť, že tá rozprava k tomuto bodu by 

bola ďaleko fundovanejšia a priamejšia, keby bol dnes 

siedmy, ôsmy mesiac, a po polroku činnosti Dopravného 

podniku by naozaj boli konkrétne čísla, konkrétne 

vyhodnotenia, ktoré hovoria o nutnosti a potrebe.  

 

 Opieram sa pritom o výsledok hospodárenia Dopravné ho 

podniku za prvý mesiac tohto roku. 

 

 Vo všeobecnom predpoklade vykázania strát, 

samozrejme, to nie je ur čujúce číslo, ktoré hovorí o 

výsledku za celý rok, Dopravný podnik vykázal 526 0 00 Eur 

hospodársky zisk.  

  

 Je to priebežné číslo, ktoré nehovorí ni č o tom, aký 

bude koncoro čný výsledok, samozrejme, hej.  

 

 Ale nasved čuje to tomu, že Dopravný podnik momentálne 

nezápasí s finan čnými problémami a že jeho finan čná 

kondícia je dostato čne na to silná a dobrá, aby vedel ten 

svoj chod vyfinancova ť v režime, ktorý predpokladám je 

naplánovaný tak, že ho dokáže zvládnu ť.  

 Čiže to je tá prvá časť. 
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 Druhá čas je; v materiáli máme na strane ktorá nie je 

očíslovaná ale je to tabu ľka: Návrh finan čného plánu 

Dopravného podniku Bratislava na rok 2012, preh ľad 

príjmov.  

 

 Krátkou úvahou som si dal do pomeru, ke ď tam čítame, 

že plán príjmov, tržby MHD za rok 2011 boli napláno vané vo 

výške 33 500 000, skuto čnos ť 37 477 000. To znamená, a 

predpokladám, že to je v ďaka zmene cestovného, resp. 

spoplatnenia cestovného. Za 5 mesiacov minulého rok u 

stúpli tržby o 4 milióny.    

 

 Pokia ľ by tento vývoj svojim spôsobom kopíroval ten z 

minulého roka, tak na konci roku oproti plánovaným  

44 600 000 z tržieb by sa malo objavi ť aspo ň 42 900 000. 

Čiže v týchto príjmových hodnotách je ukrytá, dovolí m si 

poveda ť, reálna rezerva 1 300 000 - 1 400 000 Eur.  

 

 Zarazila ma v tejto tabu ľke ešte kolónka odpisy. 

 Pokia ľ táto tabu ľka hovorí o finan čnom toku, 

metodicky si myslím, že by tam táto kolónka nemala byť 

zahrnutá, lebo je to vágne hovori ť o tom, že sú to reálne 

príjmy, ktoré vchádzajú do financovania podniku. 

 

 Samozrejme, nezostávam pritom, tie odpisy sú aj na  

výdavkovej strane.  

 

 Čiže pokia ľ odpisová hodnota na strane príjmov je 

vy číslená na 16 782 430, na strane výdajovej je  

17 915 000.  
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 Pokia ľ by sa tieto dve čísla rovnali, tak si poviem, 

(gong) nie je zaujímavé; poprosím o druhé kolo.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ:  

 Nie je zaujímavé hovori ť o tom, že v ani jednej, ani 

v druhej tabu ľke sa táto hodnota nemala objavi ť, ale tento 

rozdiel vykazuje 1 300 000, hej.  

 

 Čiže, ke ď teraz porovnáme hodnoty príjmov a výdavkov, 

čiže len týmito dvoma číslami, ktoré pod ľa mňa sú 

opodstatnene spochybnite ľné, hej, dochádzame k výsledku, 

že hospodársky výsledok celoro čný sa dostal na nulu.  

 

 Nehovorím, nehovorím  o iných čísla, kde pod, pod 

zdôvod ňovaním opodstatnených ekonomických nákladov sa 

nedajú h ľadať ešte rezervy; čo hovoril aj pán primátor, že 

teda to je úloha pre manažment Dopravného podniku. 

 

 Ke ď si porovnáme tie tabu ľky plánovaných výdajov a 

skuto čností 2011 v tabu ľke výdajov, nájdeme tam dos ť 

položiek, ktoré nasved čujú, že sa neplnil plán výdajov a 

hodnoty sa prekra čovali. 

 

 Takže zhrniem pre seba tento, tento, ten môj nejak ý 

náhľad na materiál, ktorý je predkladaný.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

37 

 

 A v závere by som povedal, áno, tak ja ako aj my 

všetci ur čite chceme, aby doprava sa vylepšovala, avšak 

schválením ďalšieho 1,5 milióna ako spotrebnej sumy pre 

chod Dopravného podniku, nevylepšujeme v zásade cie lene 

fungovanie Dopravného podniku. 

 

 Čiže poprosím vás, vážené kolegyne, kolegovia, 

neschvá ľme tento materiál s tým, že ur čite bude dos ť čase 

na to vráti ť sa k nemu, pokia ľ situácia si to vyžiada, 

možno v šiestom, siedmom mesiaci, ešte teda pred 

prázdninovou pauzou v našom zastupite ľstve. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Kolekovi. 

 Slovo má pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Chcem nadviaza ť v prvej časti na 

pána Pekára. Takisto sa mi zdá nefér, že mesto dalo  

možnosť mestským častiam navrhova ť, ako meni ť linky, aj 

keď vopred sme vedeli, že tieto návrhy ve ľmi ťažko budeme 

vedie ť ak vôbec zapracova ť do plánu dopravnej obslužnosti, 

keďže tá dopravná, alebo stav Dopravného podniku je, 

finan čný stav je ve ľmi zlý.     

 

 A je ve ľmi zlý, treba si to poveda ť otvorene preto, 

lebo mesto si dlhodobo objednáva výkony, na ktoré n emá. To 
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isté, ako keby sme si doma objednali vykachli čkovanie 

neviem ako ve ľkej steny, ale dopredu vieme, že máme iba na 

polovicu. No, ťažko by to takto mohlo fungova ť.  

 

 Zárove ň ma ale mrzí, že Staré Mesto, a sedí tu, síce 

v tejto miestnosti mestský poslanec, ale na miestno m úrade 

prednosta pán Šov čík a takisto pani starostka Rosová, 

nedala pripomienky k tomuto materiálu, nedala podne ty. 

 

 A pani starostka a pán prednosta, chcem vás popros i ť, 

aby ste toto doplnili, lebo ja si myslím, že aj v S tarom 

Meste treba diskutova ť o doprave. Aj ke ď vieme, že nám v 

dnešnej dobe tie požiadavky nebudú zapracované, tak  ale 

aspo ň do budúcnosti je o čom diskutova ť.  

 

 

 Čo sa týka Dopravného podniku samotného, tak mne sa 

to už pri rozpo čte zdalo ve ľmi čudné, že sme požiadavky 

Dopravného podniku neakceptovali. Vôbec manažérsky výkon 

pána Belfiho ako generálneho riadite ľa a celého vedenia 

považujem za ve ľmi dobrý, lebo darí sa im 

reštrukturalizova ť podnik, darí sa im znižova ť stratu. 

 

 A miesto toho, aby sme my im v podstate ďakovali za 

to, a boli radi že ten Dopravný podnik sa pomaly bl íži k 

tomu aby nerobil pravidelnú stratu ale aby sa ocito l na 

nule, tak my im podkopávame nohy tým, že príspevok od 

mesta im trvalo znižujeme.   

 

 Ja chápem, že potom vedenie Dopravného podniku si 

kladie otázku, že pre čo toto vlastné robí? 
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 Pre čo prepúš ťalo kopec ľudí? 

 Pre čo bojuje s odborármi? 

 Pre čo dáva nepríjemné správy zamestnancom, ke ď v 

kone čnom dôsledku aj tak sa to na ich výsledku neprejaví ? 

 

 A pýtam sa: Čo by sa stalo, keby nové vedenie 

Dopravného podniku neurobilo žiadne zmeny? 

 

 Jednoducho naplánovalo by stratu ďaleko, ďaleko 

vyššiu, tak v tom prípade aj ten príspevok od mesta  by bol 

asi ďaleko, ďaleko vyšší a oni by mali pohodlný život.   

 

 Čiže ja som rád, že prišiel na pretras tento bod.  

 Som rád, že navyšujeme o 1,5 milióna Eur Dopravném u 

podniku, lebo je nepredstavite ľné, aby Dopravný podnik 

trvalo vytváral stratu. Či už tú stratu teraz dáme vo 

forme, či už toto zaplatíme teraz vo forme príspevku, 

alebo v budúcnosti budeme ako akcionár Dopravného p odniku 

musie ť túto stratu vyrovnáva ť, tak v podstate je to jedno. 

My tú stratu, my to tak či tak budeme musie ť zaplati ť.  

 

 Súhlasím s pánom Kolekom, že je to divné, že to 

robíme po mesiaci od schváleného rozpo čtu.  

 Ale pre m ňa to bolo divné pri tom rozpo čte, kedy sme 

Dopravný podnik nie čo požiadal, generálny riadite ľ 

avizoval, že jednoducho on ide na hranu, a ke ď mu dáme 

menej, sta či ť to nebude.  

 

 Tak preto z tohto dôvodu sa to, žia ľ, objavuje teraz 

tá zmena toho rozpo čtu.  
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 Práve teraz, lebo Dopravný podnik je na tom zle. 

Sedím v dozornej rade, tá finan čná situácia naozaj nie je 

dobrá.  

 

 Strata za posledné roky je 15 miliónov Eur. A tá 

strata mala trend sa stále navyšova ť.  

 

 Terajšie vedenie pracuje na tom, aby by blížila tá  

strata k nule. A my takýmto spôsobom podkopávame no hy.  

 

 Ja prosím kolegov aj v mene Bratislav čanov, aby sme 

podporili tento materiál preto, aby Dopravný podnik  v 

prvom rade sa mohol ďalej, aby vedenie Dopravného podniku 

bolo motivované ďalej pokra čova ť v reštrukturalizácii. A 

najprv aby sa upratalo vo vnútri Dopravného podniku .  

 

 A ja dúfam, že v najbližších mesiacoch a rokoch sa  to 

prejaví aj navonok a za čne celkovo doprava fungova ť dobre. 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na pána poslanca reaguje pani 

starostka Rosová. 

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto:  

 Ďakujem pekne.  
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 Pán poslanec, jednak vy ste poslancom aj miestneho  

zastupite ľstva, takže pokia ľ ste mali konkrétne 

pripomienky, ve ľmi rada by som si ich vypo čula. 

 

 Ale chcem poveda ť to ľko, že pre Staré Mesto z 

hľadiska obslužnosti sú k ľúčové dve témy, ktoré sa 

permanentne pretriasajú, a to je autobus číslo 147. V 

materiáli je zachovaný, takže nebol dôvod na 

pripomienkovanie. A rovnako aj spojenie Hlavnej sta nice, 

kde alternatívne spojenia taktiež v materiáli sú. T o je 

dôvod, pre čo sme nenavrhovali ďalšie zmeny. 

 

 Pozerali sme sa na ten materiál z poh ľadu Starého 

Mesta, nie z poh ľadu mesta ako takého. To je už úlohou 

tohto zastupite ľstva. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Uhler, ako predseda dopravne j 

komisie a predseda dozornej rady Dopravného podniku . 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, ja nadviažem na, čo 

hovoril pán Borgu ľa.  

 Je pravda, že sme poddimenzovali v rozpo čte Dopravný 

podnik.  
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 Ja tomu rozumiem tak, že v decembri to bolo z toho  

dôvodu, že pán riadite ľ magistrátu vtedy nevedel nájs ť tie 

prostriedky akým spôsobom by sme vykryli túto požia davku.  

Dnes je tu nejaká možnos ť, a ja by som si ju rád aj nechal 

ešte na tejto pôde vysvetli ť, kde chceme teda zobra ť 1,5 

milióna? 

 

 Chcel by som poveda ť, že pred viac ako polrokom sme 

vymenili vedenie Dopravného podniku, čo samozrejme všetci 

viete. Odvtedy sa dejú mnohé systémové zmeny, ktoré  z 

dlhodobého h ľadiska vnímam pozitívne. A nedá sa ešte 

hodnoti ť, či toto vedenie je dobré alebo nie. Bolo by to 

príliš rýchlo. To môžme, teda po uplynutí nieko ľkých 

rokov.   

 

 Každopádne stojíme si za tým, aby mesto zaplatilo to 

čo si objedná. Hovoríme to celý minulý rok. Chceme p lán 

dopravnej obslužnosti a nemôžme ďalej pred sebou tla či ť 

nejaký ve ľký balvan.  

 

 Samozrejme, je otázne to, či je teraz tá vhodná doba, 

alebo bude vhodná v lete; to už necháme rozhodnutie , 

samozrejme, na poslancov.  

 

 A ja si myslím teda, že ke ď aj zvýšime o 1,5 milióna 

rozpo čet Dopravného podniku alebo teda dorovnáme ten 

rozpo čet nejakým spôsobom, stále tu zostanú nejaké 

rezervy. Ja dúfam, že aj chýbajúce peniaze Dopravný  podnik 

nejakým spôsobom sa pokúsi dorovna ť, aby urobil tú nulu o 

ktorej hovoríme.  
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 Ja som celý minulý rok hovoril s rôznymi ľuďmi, aj z 

Dopravného podniku, aj s bývalým generálnym riadite ľom, aj 

so sú časným, o nejakej drobnej rezerve ktorú ja vidím. Id e 

o 200 tisíc Eur, ktoré by Dopravný podnik mohol zís kať len 

tým, že si dohodne lepší podiel s firmou, ktorá rob í SMS 

cestovné lístky.  

 

 Dával som im za príklad košickú firmu, ktorá má 

výrazne lepší podiel ako bratislavská firma. Ja ted a 

dúfam, že sa s týmto nie čo stane. 

 

 V čera na dozornej rade nám bolo avizované, že áno, 

speje to k lepšiemu. Tak po čkáme si na výsledok. 

 

 

 Ďalšia vec, ktorá tu zaznieva už dlhšie obdobie je 

liberalizácia dopravného trhu.  

 Možno by sme sa nemali bá ť v tomto volebnom období 

poskytnú ť nejaké linky nejakým súkromným prepravcom. 

Samozrejme, za podmienok takých, aby mesto na tom v  

žiadnom prípade nemohlo strati ť. My si dnes vieme zhruba 

spo číta ť, že tá a tá linka nás stojí to ľko a to ľko. A 

povieme si: Áno, to bude vyvolávacia cena, po ďme do 

elektronickej aukcie. My nemôžme strati ť. Oni nebudú 

platení od toho, ko ľko ľudí prevezú. Oni budú jazdi ť hore 

- dole, a dostanú fixnú sumu za to.   

 

 Ja si myslím, že taký nejaký model by sme to mohli  

skúsi ť. Možno nie tento rok, možno budúci rok, možno o dv a 

roky, ale ur čite uzatvárajme túto tému. 
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 Ešte vrátim sa k rozpo čtu Dopravného podniku: 

 Myslím si, že pán generálny riadite ľ by mal poslancom 

vysvetli ť; ja to viem, ale malo by to odznie ť aj na tejto 

pôde, pre čo náklady v minulom roku boli 116 miliónov, na 

tento rok sú plánované o 2,6 milióna vyššie, aby tu  nebol 

nejaký dojem, že teda sú to len tak navýšené náklad y, aj 

napriek tomu že sa prepúš ťali zamestnanci, na ktorých by 

sa malo ušetri ť 3,8 milióna.  

 

 

 A ďalšia vec, ktorá by tu ešte po tejto debate mala 

odznie ť, teda aby pán riadite ľ magistrátu povedal, kde 

chceme zobra ť 1,5 milióna.  

 

 A všetkých by som chcel poprosi ť o  jednu vec, aby 

sme v priebehu tohto roka sa pokúsili nájs ť 1,7 milióna na 

rekonštrukciu trolejbusov. My ich potrebujeme. Trol ejbusy 

sú najhoršie vypravované, a to z toho dôvodu, že sa  

rekonštruujú, kazia sa nám, mnohokrát nám vypadávaj ú 

spoje.  

 

 A ak tento rok nenecháme opravi ť 10 trolejbusov, tak 

asi budeme musie ť obmedzi ť prevádzku v tejto časti 

dopravy. Ďakujem všetkým. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Faktickou poznámkou, pán poslanec He čko.  
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Ing. Vladislav  H e č k o, poslanec MsZ:     

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som doplnil 

kolegu Uhlera. Ke ď pán Belfi bude vysvet ľova ť to navýšenie 

na strane nákladov, aby k tomu aj povedal, pre čo došlo  k 

poníženiu vozokilometrov na rok 2012. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené kolegyne, 

kolegovia, ak tomu dobre rozumiem, ak dnes schválim e 1,5 

milióna Eur navyše pre Dopravný podnik, ni č sa pre ob čanov 

nezlepší.  

 

 Chcem sa opýta ť, čo sa pre ob čanov zhorší, ak ich 

neschválime? 

 Rovnako ma zaujíma, kde toho 1,5 milióna zobra ť? 

 

 

 Ďalšia otázka sa týka finan čného vykalkulovania 

jednotlivých pripomienok, ktorých bolo neúrekom, či to 

máme k dispozícii? 

 

 V tejto chvíli by m ňa konkrétne zaujímalo, čo by 

stálo pred ĺženie linky 78 až do Petržalky? Ďakujem.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Faktickou poznámkou pán poslanec Uhler.  

 

 

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

 Len krátko by som chcel reagova ť: Ja si myslím, že ak 

sa to neschváli, ni č sa nezhorší. Akurát to, že Dopravný 

podnik bude vo vä čšej strate a budeme tento balvan tla či ť 

pred sebou. A možno bude ma ť v istom období, teda v období 

keď bude spláca ť úvery problém s cash flowom.  

 

 Ale môžme sa k tomu postavi ť aj tak teda, že to 

neschválime a znovu vykáže Dopravný podnik stratu. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, tu by som ja chcel reagova ť krátkou 

faktickou poznámkou. 

 

 Po pravde, keby sme dodržali to čo ste povedali, by 

sme mali skráti ť vozokilometre o zhruba 800 tisíc 

vozokilometrov. V každej mestskej časti vyškrta ť spoje a 

poveda ť: No, nemáme peniaze, tak budeme jazdi ť menej.  

 To by sa zhoršilo, pani poslanky ňa. A vážne by to 

zasiahlo každú jednu mestskú časť. 

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

 Presne to isté som chcel poveda ť, že nie je normálne 

predsa aby ten podnik robil trvalo stratu. To je ab solútne 

absurdná situácia. Čiže pod ľa môjho názoru, ke ď ostane 

podnik v strate, plánovanej, tak bude sa musie ť pristúpi ť 

zo strany objednávate ľa, čiže zo strany mesta, ku kráteniu 

vozokilometrov. To znamená nie 45 miliónov vozokilo metrov 

ale 40 vozokilometrov. Objednáme si to ľko, na čo máme. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán starosta Šramko; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter   Š r a m k o, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja len na dovetok toho čo tu 

bolo povedané. Ako bývalý predseda dozornej rady vi em, o 

čom sa tu poslanci trápia a najmä predseda dozornej rady. 

Som jednozna čne za to, aby sa nenavyšovali tie straty, s 

ktorými sme sa aj my v predchádzajúcom volebnom obd obí 

trápili. 

 

 A tiež tvrdím:  

 Ak má Dopravný podnik robi ť nejaké výkony, musí 

dosta ť za to peniaze. To je k tej sume. Takže treba 

zváži ť, ak je na to, samozrejme, nech sa dá. 
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 Ale ja sa chcem vyjadri ť trošku z inej strany.  

 Ten  návrh tohto bodu bol: Návrh organizácie a 

výkonov MHD. 

 Oproti materiálu, ktorý bol v mestskej rade dostal  

zmeny. Samozrejme, práve mne viac chýba to, čo sme tam my 

navrhli.  

 A keby som sa vyjadril tak, ako pán poslanec Borgu ľa, 

aby teda poslanci to v tej istej línii mali; vy ste  nám 

zhodili kachli čky ale my sme navrhli, my nechceme také 

isté pekné, ale my chceme aspo ň nejaké, lebo v tej kúpe ľni 

kachli čky musia by ť, ak má fungova ť.  

 

 Chcem to teda preloži ť do iného:  

 My súhlasíme s tým, že ste zrušili jednu linku, al e 

náš návrh bol, aby to bolo nahradené aspo ň minibusom.  

  

 A zárove ň, tak ako som to prezentoval aj v mestskej 

rade, my sme našli finan čné prostriedky od sponzorov, 

podnikate ľov, ktorí by nám na túto linku dali dotáciu.  

 

 Tieto informácie sme posunuli ďalej na Dopravný 

podnik, a ni č sa nestalo. 

 

 Mne je len ľúto, že ne čerpáme tie peniaze, ktoré nám 

niekto chce da ť. A zatia ľ sa ni č s tým neurobilo. Ale už 

som sa dohodol na Dopravnom podniku, že aktívne bud eme 

teda v tomto smere podnika ť ďalšie kroky. 

 

 A preto zárove ň, teda bol som aj priamo u vás, pán 

primátor, a prerokovali sme, že áno, súhlasíme so z menami, 
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aby tie výkony neboli v takom rozsahu, ale aspo ň nejakým 

spôsobom potrebujeme zabezpe či ť niektoré oblasti.  

 

 Takže nie som za to, aby sa zobralo všetko, ale 

rovnomerne upravi ť tak ten grafikon a upravi ť tie 

vozokilometre, aby sa v čase, ke ď nie je to potrebné, aby 

neboli tak husté možno tie spoje, ale aby spojenie bolo,  

aby sme neprevážali vzduch. Aj tam sa dá šetri ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som si pozorne 

študoval materiál a mám pochopenie pre potreby Dopr avného 

podniku na navýšenie rozpo čtu, a za istých okolností by 

som s tým vedel aj súhlasi ť. 

  

 Ale upriamim vašu pozornos ť na uznesenie ako také, 

najmä bod A/2 a potom B. 

 

 My už teraz ideme schváli ť zvýšenie finan čného 

príspevku pre Dopravný podnik o 1,5 miliardy teraz.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 "Milióna".  
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 1,5 milióna Eur teraz. Ale v bode B až niekedy v 

budúcnosti ukladáme riadite ľovi magistrátu predloži ť 

návrh, odkia ľ tie peniaze zoberieme.  

 

 Ja to vnímam ako cestu do schodkového rozpo čtu, 

pretože už teraz rozdávame, ale ešte nevieme kde.  

 

 Považoval by som za správne v jednom návrhu uznese nia 

dať, že ak niekde dáme, odkia ľ zoberieme, alebo kde 

uberieme. Toto, pre tento dôvod sa zdráham podpori ť 

predložený materiál. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Zareaguje pán riadite ľ; nech sa pá či. 

 Pán riadite ľ, mikrofón. 

 Prosím, keby ste zapli pána riadite ľa. Ďakujem pekne. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Viackrát to odznelo, ja som 

chcel zareagova ť potom nakoniec. 

 Čo sa týka tejto otázky, jednak samozrejme v návrhu 

uznesenia možno že by malo by ť právne uvedené, ako sme 

hovorili s pani poslanky ňou "do 30 dní" že predložíme 

návrh; čiže na ďalšie mestské zastupite ľstvo. Kvôli tomu, 

že tie alternatívy, ktoré my máme, chceme prediskut ova ť 
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najprv vo finan čnej komisii a následne potom to da ť na 

mestské zastupite ľstvo, alebo otvori ť diskusiu o takomto 

práve bode, kde práve zoberieme finan čné prostriedky na 

to, aby sme ich alokovali na Dopravný podnik. No, a si by 

to bola dlhá diskusia.  

 

 V zásade všetky alternatívy vychádzajú z toho, že 

budú sa rieši ť v rámci oddelenia cestného hospodárstva a 

dopravy, na ktoré máme alokované finan čné zdroje. Čiže 

žiadnym spôsobom by sme, jak sa hovorí, ne čahali do kolene  

typu školstvo, sociálne veci, kultúra, ale ostali b y sme 

vecne, tematicky pri doprave.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán riadite ľ.  

 Slovo má pani poslanky ňa Augustini č. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Už nieko ľkokrát tu bolo spomenuté, 

že mesto si doteraz vždycky objednávalo viacej ako reálne 

nakoniec zaplatilo. Dopravný podnik každý rok vykaz oval 

stratu. Niekedy to bolo viac, niekedy to bolo menej .  

 

 Dnes, aby Dopravný podnik dokázal hospodári ť 

vyrovnane, by potreboval asi zhruba 3 milióny Eur; my mu 

ponúkame 1,5. To znamená, že musí spravi ť svoj diel cesty. 

A teda musí spravi ť ďalšie opatrenia na to, aby dokázal 

vyrovnane hospodári ť. 
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 Za minulý rok bola naplánovaná strata bývalým vede ním 

myslím 12 miliónov Eur a Dopravný podnik dokázal sk onči ť 

so 6-timi. To znamená, že zase musím poveda ť, že urobil 

nie čo preto, aby sa k tomu vyrovnanému rozpo čtu priblížil.   

 

 Preto všetkých poprosím o podporu tohto materiálu.   

 

 A rovnako si musíme poveda ť aj to, že toto nie je 

posledné rokovanie o Dopravnom podniku, pretože ako  

hovoril pán Uhler, čakajú nás trolejbusy a čaká nás 

takisto tunel. 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 Bendík.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ke ď si pozerám 

tento materiál a nadviažem na to, čo hovoril aj pán 

poslanec Kolek, a to návrh finan čného plánu, tak vidím tu 

nejaké položky, ktoré mi nie sú úplne jasné. Naprík lad 

opravy hmotného majetku pre MHD. Plán za minulý rok  bol  

1 960 000, skuto čnos ť 1 123 736 a plán 1 371 000.  

 

 Neviem teda, či sa dobre domnievam, ale tu bolo 

zníženie o 837 000 Eur; predpokladám, že na opravác h MHD 

prostriedkov.  
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 To znamená, to je jedna položka.  

 

 Vidím tu spotrebu energie, jej nárast o 1 200 000.   

 

 Potom predpokladám tá služba SMS CL, to je asi to čo 

spomínal pán Uhler, kde sa asi dá šetri ť.   

 

 No, vidím tu, a neviem či to tak poveda ť, ale 

šetrenie možno nie na správnom mieste.  

 

 Ako bol by som rád, keby pán generálny riadite ľ 

povedal k týmto položkám nie čo viac. Pretože naozaj 

neviem, nerozumiem tomu. Ďakujem.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má ešte raz pani poslanky ňa Farkašovská na 

druhé vystúpenie.  

 

 

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

 Ďakujem ešte raz. Pridám ešte aj otázku, ktorá 

vyplynula aj z vystúpenia pani kolegyne Augustini č, a to 

sa týka presne trolejbusov a tunela.  

 

 Ak teraz pridáme 1,5 milióna možno nie čo vyriešime, 

ale tu je to ľko nevyriešených vecí; máme predstavu, ko ľko 

bude stá ť to ďalšie, teda tunel a trolejbusy?  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ve ľmi krátko:  

 Po tej diskusii, ktorá tu odznela, som pripravený 

tento materiál podpori ť. 

 

 Ale chcem nadviaza ť na pána poslanca Fialu, naozaj tá 

zmena rozpo čtu musí prís ť v nejakom doh ľadnom čase. 

Dokonca odporú čam to uznesenie navrhované preformulova ť 

tak, aby jeho platnos ť bola viazaná na tú zmenu rozpo čtu. 

Pretože sa nám môže sta ť taká vec, že dneska tento 

materiál schválime a o mesiac sa nenájde politická vôľa a 

nebude schválená zmena rozpo čtu. To znamená, tie peniaze 

budú visie ť niekde vo virtuálnom vzduchu a podnik ich 

nedostane.  

 

 To znamená, logika veci by bola taká, že sú časťou 

toho materiálu by mal by ť návrh na zmenu rozpo čtu. A ke ďže 

tomu tak nie je, minimálne to uznesenie by malo by ť 

platnos ťou viazané na ten ďalší krok, a to je zmena 

rozpo čtu, ktorá bude tiež schva ľovaná v pléne. 

 

 

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 chce reagova ť pani poslanky ňa 

Ondrišová.   

 

 

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

 Ja by som poznámkou chcela reagova ť na návrh 

uznesenia, kde by som chcela pripomenú ť, že chýba v bode B 

akýko ľvek termín.  

 A teda či v rámci autoremedúry nie je možné da ť 

termín 30. 03. 2012?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som navrhoval 29. 03., lebo vtedy máme 

zastupite ľstvo. Pán riadite ľ sa vyjadril, že to bude 29. 

03.  

 Čiže my okamžite po dnešnom dni za čneme pracova ť na 

tom, aby sme vám predložili príslušný návrh. 

 Takže ja súhlasím s termínom 29. 03. 

 Autoremedúrou si osvojujem váš návrh, pani 

poslanky ňa. 

 

 Ke ďže sa nikto nehlási, chcem vás informova ť, že sa 

hlási v zastúpení ob čanov pán Orban Július. 

 Takže sa chcem opýta ť, či súhlasíte s tým, aby 

vystúpil v našej diskusii. 

 

 Prosím, kto súhlasí, aby vystúpil pán Orban, nech sa 

páči, zdvihnite ruku. 
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 (Hlasovanie.) 

 Konštatujem, že je to vä čšina.  

 

 Poprosím pána Orbana, keby sa ujal slova na 

trojminútové vystúpenie, tak ako to umož ňuje náš rokovací 

poriadok. 

 Nech sa vám pá či. 

 

 

OBČAN: Július  O r b a n  

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán  

primátor, prišiel som  opä ť medzi vás ako zástupca zamest-

nancov Dopravného podniku s prosbou a požiadavkou o  

dofinancovanie rozpo čtu pre Dopravný podnik. 

 

 Ako som uviedol v mojom príspevku na predošlom 

zasadnutí Dopravný podnik prešiel mnohými racionali začnými 

a ozdravnými opatreniami s tvrdým dopadom na zamest nancov, 

čo prinieslo nemalú úsporu.  

 

 No, i napriek tomu nám mesto znížilo príspevok o 4 ,1 

miliónov Eur. Mesto by nemalo dopomáha ť k stratovému 

hospodáreniu, k ďalšiemu prehlbovaniu dlhov a v nepo-

slednom rade znehodnocova ť cenu práce zamestnancov 

Dopravného podniku.  

 

 My naozaj nechceme ni č viac.  

 Za pravidelnú službu cestujúcej verejnosti chceme 

finan čné zdroje na túto činnos ť pod ľa skuto čných výkonov 

vo verejnom záujme, ktoré si mesto od Dopravného po dniku 

objednáva.  
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 Pozitívne vnímame snahu magistrátu navýši ť 

nedofinancovaný rozpo čet o 1,5 milióna Eur čo ale 

neznamená vyrovnaný rozpo čet pre rok 2012. Z čoho vyplýva, 

že bude potrebné kompenzova ť predpokladanú stratu  

2 380 000 Eur. 

 

 Dopravný podnik toto bude musie ť rieši ť ďalšími 

úsporami tak, ako je uvedené v dôvodovej správe z 

vlastných prevádzkových nákladov. Takéto opatrenia 

považujeme za ťažko dosiahnute ľné.  

 

 Prepúš ťanie zamestnancov v septembri ukázalo, že 

počet zamestnancov pre zabezpe čenie kvalitnej ale zárove ň 

bezpe čnej práce hrani čí. Ke ď zoberieme do úvahy dvojro čné 

zmrazenie platov ako aj odmien zamestnancov, pri vä čšom 

pracovnom vy ťažení bude takmer nemožné udrža ť sociálny 

zmier.      

 

 

 Zámerom našej odborovej organizácie je zabezpe čenie 

zodpovedajúceho hodnotenia zamestnancov a už nevidí me 

žiadne reálne možnosti na ďalšie neriešenie mzdových 

otázok z dôvodu nedofinancovania rozpo čtu pre Dopravný 

podnik na základe objednaných kilometrov. 

 

 Pozorne som po čúval mnohých z vás na rôznych fórach a 

zaujali ma a povzbudili ma vyjadrenia, ako napríkla d 

zaho ďme politické tri čka, nezáleží na ich farebnosti.  

 

 Mali by sme pracova ť odborne a v prospech ob čana. 
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 Chcem veri ť, že prišli poslanci, ktorí to myslia 

skuto čne vážne a posielajú pozitívne signály pre ob čana, 

ako aj voli ča.  

 

 V závere môjho vystúpenia by som vás chcel ešte ra z v 

mene svojom, ako aj v mene zamestnancov požiada ť o 

zváženie a prehodnotenie danej skuto čnosti týkajúcej sa 

môjho vystúpenia, aby sme predišli eskalovanie napä tia 

medzi zamestnancami a zvládli sociálny zmier. Ďakujem vám 

veľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pán Orban za vaše vystúpenie.   

 To bol posledný príspevok z radu prihlásených.  

 Ja chcem, aby v diskusii ešte v rámci diskusie 

vystúpil pán riadite ľ Dopravného podniku a odpovedal na 

otázky, ktoré mu boli uložili poslanci.  

 Takže, nech sa pá či, pán generálny riadite ľ, máte 

slovo.  

 

 

Ing. Ľubomír  B e l f i, predseda predstavenstva a 

generálny riadite ľ Dopravný podnik Bratislava, a.s.: 

 Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, váže ní 

páni poslanci, pokúsim sa stru čne vysvetli ť analyticky 

pre čo je požiadavka Dopravného podniku o navýšenie 1,5 

milióna Eur. A potom budem reagova ť na otázky, ktoré boli 

položené. 
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 Dopravný podnik predložil plán na rok 2012, ktorý 

predpokladal realizáciu 45 031 000 kilometrov a na to sme 

napočítali prevádzkové náklady v objeme 55  800 000 Eur.  

Na zastupite ľstve v decembri bol schválený teda príspevok 

alebo prevádzkové zdroje v objeme 51 700 000.  

 

 Čo to znamená? 

 Znamená to to, že reálne Dopravný podnik v roku 20 12 

oproti roku 2011 má o 3,5 milióna Eur menej prevádz kových 

zdrojov. A to z nasledovného dôvodu, pretože úroky za úver 

105 autobusov v objeme 2 milióny plus ďalšie finan čné 

náklady spojené s investi čným úverom, ktorý sme tu 

schva ľovali, tie trolejbusy a preklenovací úver, tak tiet o 

predstavujú zvýšené náklady oproti roku 2011 o 1,7.  Čiže 

1,7 plus 2 je 3,7. Toto sme vlani neplatili. Respek tíve 

tie 2 milióny boli zaplatené z kapitálových investí cií. A 

teda 51,7 mínus 3,7 mi vychádza číslo, akoko ľvek to 

počítam, 48. 

 

 Vlani sme mali prevádzkové zdroje 51,5, preto je t o 

jasné a jednozna čné, že prevádzkové zdroje máme o 3,5 

menej. 

 

 Tak ako tu už bolo povedané, a nechcem to zase v 

plnej šírke rozobera ť, do akej situácie sme prišli, 15 

miliónov záväzky, 8 miliónov na sklade, z toho možn o 5 

miliónov sú neupotrebite ľné.  

  

 Straty. Neuhradená strata mesta do roku 2010 14,8 

milióna, za minulý rok strata 6,4. K tomu ke ď pribudne, to 
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je 21,3. Čiže k 1. januáru  2012 mesto dlhovalo neuhradenú 

stratu 21,3 milióna Eur.  

 

 A preto my, ke ď sme koncipovali ten rozpo čet, a teda 

vychádzali sme z toho objemu kilometrov, lebo výkon  služby 

vo verejnom záujme, ktorý sme namodelovali niekedy na 

jese ň v tom objeme 45 031 000, sme to naozaj zodpovedne 

prepo čítali.  

 

 A chceli sme a máme ve ľkú ambíciu, aby sme teda 

urobili hospodársky výsledok nula.  

 

 Ten minulý rok, tá strata 12 miliónov, bola znížen á; 

ale tu si treba poveda ť pojmológiu, lebo strata je síce 

6,4 ale v tom je už 5 miliónov opravných položiek.  

 

 Reálny hospodársky výsledok sme dosiahli nie 12 

miliónovú stratu ale 3,5.  

 Čiže sme ušetrili mestu 8,5 milióna, plus 1,7, ktoré  

sme vyplatili na odstupné. 

 

 Čiže Dopravný podnik pod mojim vedením za polrok 

ušetril 10 miliónov mestu, ktoré by mesto muselo; z ase by 

sa to pripo čítalo k neuhradenej strate. 

 

 A tých 5 miliónov opravných položiek by pribudlo k  

tomu, pretože audítor ten nepustí. Proste to sú fak ty.  

 

 Tu teraz žneme alebo proste zbierame úrodu za 

predchádzajúce kroky, za ktoré my nemôžme. To zname ná, už 

tie zmienené, tá zmienená MTZ, ke ď som našiel tých 8 
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miliónov na sklade v predpoklade že 5 miliónov môžm e 

vyhodi ť, a na to treba vytvori ť opravné položky.  

 

 Takisto niektoré zmluvy, ktoré sú ve ľmi by som, alebo 

boli ve ľmi zle nastavené a my s nimi bojujeme. A znížime 

tie straty radové o milióny Eur. Ale potrebujeme na  to 

ešte nejaký čas a ur čite tam dôjde k ďalším úsporám.  

 

 Čiže, ke ď my sme ukázali, že vieme šetri ť, a reálne 

sme redukovali náklady, áno, bolo tam aj prepusteni e 

pracovníkov, ve ď to som hovoril, 280. Ale nielen 

prepustenie zabezpe čilo tie znížené náklady. Proste 

zabezpe čilo to riadenie, finan čné riadenie celého podniku 

až po divízie, až po každú jednu nákladovú položku.   

 

 A teraz, ke ď ste schválili v decembri o 4 milióny Eur 

menej, tak my teraz ke ď hovoríme, a pre čo je ten nový 

moment? 

 

 Ten nový moment je aj z titulu audítora.  

 Viete, tí audítori samozrejme ku koncu roku a tera z v 

januári, aj ke ď my sme to predpokladali, ja som to 

predpokladal, ale audítori sú rozhodujúci. No, tak  

napríklad, tie opravné položky, tam proste všetky s ú a oni 

na tom trvajú. 

 

 Likvidujeme zlé hospodárenie z minulých rokov. 

Účtovníctvo je také, že jednoducho tam ani jedno Eur 

nestratí.  

 

 A my chceme tento rok urobi ť nulu.  
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 Tak tých 4 milióny, ktorá bola teda predpokladaná 

strata po rokovaní s pánom primátorom, my sme zníži li tú 

stratu vyškrtaním o 5 nejakých ďalších položiek 

nákladových na 2,4.  

 

 Čiže vy teraz ke ď ma zaviažete, že z tých 2,4,  1,5 

ak by bolo schválených, tam je ešte stále reálne 90 0 tisíc 

strata. Ale my sme už 1,6 milióna zredukovali tú st ratu, 

teda z tých predpokladaných výkonov verzus nákladov  na 

tento rok. 

 

 Takže dá sa poveda ť, že šetríme na ďalej. 

 A samozrejme, tú ambíciu máme a chceme sa k ten nu le 

priblíži ť alebo ju rovno dosiahnu ť. 

 

 Avšak v situácii ke ď, ako tu už aj bolo spomenuté, tu 

vyskakuje napríklad situácia okolo tunela s ktorou nikto 

nepočítal, ale až budúci týžde ň budeme vedie ť reálne, sa 

musíme rozhodnú ť, že ktorou variantou pôjdeme, respektíve 

koľko to bude celé stá ť; a nebude to stá ť málo.  

 To sú položky, s ktorými nikto nepo čítal. 

 

 A ja reálne neviem v tejto situácii pri takej 

štruktúre vozidlového parku aká je garantova ť, že 

napríklad staré autobusy nebudeme musie ť ich ďalej 

vyra ďova ť. My sme už vyradili 30 plus 11, 41 autobusov. 41 

autobusov.  

 

 A ešte je predpoklad, že budú vyradené ďalšie, 

pretože jednoducho sú bu ď už v takom stave, že sa nedajú 
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opravova ť, respektíve sú ve ľmi vysoké náklady, neefektívne 

na ne.  

 

 Čo sa týka trolejbusov, tiež to tu bolo povedané.  

 Tam je situácia úplne katastrofálna, tam nám každú  

chví ľu hrozí, že už nebudeme schopní pokry ť výpravu.      

 

 Čiže my s týmito problémami reálne zápasíme. Strážim e 

nákladové položky.  

 Ale je tu okrem toho ďalší moment, ktorý spo číva 

práve v tom, že je podpísaná zmluva, ktorú som ja z dedil 

na 4 roky čo sa týka modernizácie autobusov. A tá 

predpokladá každý rok modernizáciu desiatich v obje me 1,7  

milióna. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 "Trolejbusov". 

 

 

Ing. Ľubomír  B e l f i, generálny riadite ľ Dopravný 

podnik Bratislava, a.s.: 

 Pardon, trolejbusov. Ďakujem.  

 A ja by som ve ľmi poprosil, aby aspo ň v tejto jednej 

položke došlo teda k nejakému posunu, pretože z 

vla ňajšieho roku tie trolejbusy, ke ďže sme schva ľovali, 

teda dokázali vybavi ť ten úver až na jese ň, tak vlastne 

budú ukon čené tie modernizácie do konca šiesteho mesiaca. 

A my by sme potrebovali kontinuálne pokra čova ť od siedmeho 

mesiaca ďalej, aby sme povedzme v tom druhom polroku 

dokon čili ďalších 10 trolejbusov.  
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 Okrem toho mi na stole ležia zmluvy, ktoré opä ť 

niekto podpísal predo mnou na dodávku 35 autobusov.  To je 

zhruba 13 miliónov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, ešte minútu vám dávam; dobre?   

 

 

Ing. Ľubomír  B e l f i, generálny riadite ľ Dopravný 

podnik, a.s. Bratislava: 

 A pri efektívnej obnove 10 % autobusového parku by  

sme potrebovali 45 autobusov každý rok kúpi ť.  

 

 Čo sa týka teda tých, ke ď už mám málo času, k tým 

nákladovým položkám, pán poslanec Kolek to naozaj z obral 

veľmi skratkou. Čo sa týka januára, áno, je tam ten 

výsledok taký. Tak ve ď bola zima, to znamená že po časie sa 

nedá naplánova ť. Čiže zas samozrejme možno vo februári, 

marci to niekde prekro číme.  

 

 Čo sa týka energií, to je jednoduché.  

 Ve ď predsa bola zvýšená cena elektriny aj plynu, čiže 

tam je to podložené jednozna čne.  

 

 Spotreba materiálu; no, ve ď to je o tom, že ke ď nás 

budete núti ť šetri ť, ja som to povedal, my ušetríme aj 5 

miliónov, ale potom možno že na jese ň nevyjde 10 - 15 % 

výprav do ulíc. To je nie čo za nie čo. 
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 Čiže aj tá spotreba materiálu, my sme tak priškrtili  

tie náklady, že áno, dopadlo to v 11. roku tak ako 

dopadlo, no, ale nemôžme v takom trende pokra čova ť, lebo 

sa nám tie vozidlá rozsypú. 

 

 Ale okrem týchto položiek prakticky všetky sú tam tie 

položky nákladové nižšie.  

 

 SMS lístky, to som hovoril predsedovi dozornej rad y. 

Áno, rokujem o tom, a budú tie poplatky nižšie.  

 

 Odpisy:  

 To je opä ť taká, viete to je proste ú čtovná operácia. 

My sme presunuli trolejbusy, tie ktoré sme navyšova li, 

základné imanie. No, tak oni tam neboli, ja neviem do 

októbra. Od októbra išli odpisy tým, že máme v sprá ve 

majetku, to sú čisto ú čtovné záležitosti.  

 

 Tým, že máme v správe majetku mestský majetok, no,  

tak nám idú do ú čtovníctva aj výnosové odpisy, aj 

nákladové odpisy. Oni sú není totožné, to je mylné.  To je 

mylná informácia.  

 

 Čo sa týka nárastu cestovného; to bolo tiež takou 

veľmi zjednodušenou matematikou, a asi nie dobrou. 

 

 Parciálne v minulom roku asi 2,8 milióna nám urobi lo 

navýšenie. A ke ď predpokladáme, že za celý rok je to asi 

7,5 milióna, z titulu navýšenia cestovného sa nám z výšia 

výnosy, tak tento rok by to malo by ť okolo 7,4. Tam sa to 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

66 

rôzni, tie odhady. Čiže okolo 4, 4,4 milióna by to malo 

byť, by malo prispie ť k zvýšeniu výnosov. 

 

 To, že tam boli zle odhadnuté tie výnosy, to bolo 

plánované na za čiatku, respektíve nebolo známe, že bude 

navýšenie.   

 

 A ešte tu bola poznámka, že znížené vozokilometre?  

 To vôbec nie je pravda. Tých 45 031 000 kilometrov , 

to bol ten stav, ktorý sa teda namodeloval po tej r edukcii 

niekedy na jese ň. A to sme povedali, že to bude východisko 

teda aj pre tento rok.  

 

 Neviem, či som nie čo zabudol?  

 To je asi všetko z mojej strany. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán generálny riadite ľ, ve ľmi pekne ďakujem za vaše 

vystúpenie.  

 

 Ke ďže vidím, že sa už nikto do diskusie nehlási; ešte 

sa hlási predsa len pán poslanec Nesrovnal.  

 Nech sa vám pá či, faktickou poznámkou. 

 

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

 Ja som iba za klub chcel poveda ť, že my sa hlásime k 

tým slovám pána odborára o vyzle čení straníckych tri čiek a 

oce ňujem farbu vašej kravaty, pán inžinier, dneska. Tak že 

náš klub to podporí.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec.  

 Ke ďže nevidím žiadneho ďalšieho prihláseného, 

uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 

 A dovo ľte mi kratu čké poznámky k tomu, čo zaznelo: 

 

 Ja si myslím, že najdôležitejšiu myšlienku povedal  

pán poslanec Uhler, ako predseda dopravnej komisie.  Dnes 

rokujeme o tom, či bude plati ť princíp, že mesto zaplatí 

to, čo si objedná. O tom je ten materiál. Myslím, že pán  

poslanec to vystihol jednou vetou.  

 

 A tá diskusia je o tom, tí ktorí hovoria,  že 

nepodporím, ako keby zatvárali o či pred týmto faktom.  

 

 A ve ľmi vás prosím, aby ste zvážili to svoje 

rozhodnutie, pretože ak by sme to neurobili, tak ri skujeme 

to, že budeme musie ť naozaj škrta ť spoje, a to nechceme. 

Nechceme.  

 Chceme udrža ť tie výkony tak ako sú. 

 

 Prosím, pozrite sa na tabu ľku, ktorá je v materiáli 

uvedená a ktorá hovorí, že v roku 2008 sme jazdili  

42 700 000 vozokilometrov, teraz ideme jazdi ť 45.  

 Vtedy sme mali 50 miliónov, teraz máme 51,7.  

 

 Čiže o 2,3 milióna vozokilometrov jazdíme viac za 

podstatne menej pe ňazí, ako sme jazdili v roku 2008. 
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 Čiže ja viem, že je tam aj úprava cestovného. Ja tom u 

veľmi dobre rozumiem, aj tým argumentom, ktoré ste 

povedali.  

 

 Len čo sa týka nákladov, bola tu požiadavka; my sme 

toto mali rokova ť už na minulom zastupite ľstve. Bola 

požiadavka, aby sa tým vážne zaoberala dozorná rada . Stalo 

sa. Vystúpili tu členovia dozornej rady, nikto z nich 

nespochybnil tie čísla. Čiže ja sa v tomto spolieham na 

kontrolnú funkciu, ktorú nastavilo naše zastupite ľstvo. 

 

 

 Čo sa týka diskusie s mestskými časťami, pre m ňa to 

nebolo prázdne gesto. Ja som presved čený, že chceme a máme 

vedie ť o tom, čo ľudia o čakávajú od hromadnej dopravy. 

 

 To, že by to stálo 8 miliónov Eur na prevádzkových  

nákladoch a 23 miliónov na investíciách, že by sme 

potrebovali ďalšie autobusy, ďalších vodi čov, to je len 

ukážka toho, že nevážime tú rovnicu výkony a peniaz e, ale 

my ju musíme za čať váži ť.  

 

 A ja som presved čený, že má zmysel, aby sme 

diskutovali a h ľadali aj úspory. 

 

 Bola tu otázka, kedy budeme rieši ť 1,7 na trolejbusy? 

 Pán riadite ľ nazna čil, že je to nutné najneskôr k 

polovici roku. A ja predpokladám, že sa s takým mat eriálom 

sem vrátime a budeme h ľadať odpove ď na otázku, ako to 

zabezpe číme.  
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 Tá modernizácia vozového parku je vážna vec. My sa  

ňou budeme musie ť zaobera ť. Teraz diskutujeme o prevádzke. 

A diskutujeme preto teraz, že o čakávame na základe našich 

rozhodnutí také manažérske rozhodnutia na úrovni po dniku, 

ktoré urobia v čas, nie v polovici roku, nie na jese ň, aby 

naozaj stihli do konca roka zabezpe či ť ten hospodársky 

výsledok, ktorý sme tu viackrát citovali. 

 To ľko z mojej strany. 

 

 Dovolím si vás všetkých požiada ť o podporu toho 

materiálu.  

 

 A ďakujem pekne pánovi poslancovi, že tú podporu 

deklaroval za celý poslanecký klub.  

 

 Pevne verím, že podporíte ten materiál a ten 

zodpovedný prístup, ktorý sa snažíme nastoli ť vo vz ťahu k 

Dopravnému podniku a výkonom mestskej hromadnej dop ravy.  

 Ďakujem za slovo.  

 

 Odovzdávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

písomne predložené s tým, že v časti B v rámci 

autoremedúry je doplnený termín 29. 03. 2012. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťjeden hlasovalo za, traja boli proti, piati sa 

hlasovania zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

číslo 2, za čo vám ve ľmi pekne ďakujem.  

 Ďakujem aj za ú časť pánovi generálnemu riadite ľovi.  

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 3.  

 

 

 

BOD 3:  

Žiados ť o finan čnú dotáciu na mzdy a prevádzku na rok 2012 

pre zariadenie školského stravovania v zria ďovate ľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na 

zabezpe čenie stravovania žiakov do 15 rokov veku 

Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava a 

Evanjelickej základnej školy Palisády 57, Bratislav y 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ, prosím krátke úvodné slovo. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ďakujem. Krátke úvodné slovo: 

 Tak ako po minulé roky i tento rok predkladáme 

materiál, kde je návrh uznesenia, aby sme podporili  alebo 

schválili dotáciu vo výške 42 990 Eur, ktoré budú s lúži ť 

prevádzkam, ktoré sú v zria ďovate ľskej sú činnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja. Je to tak ako p o 

ostatné roky vždy prejav dobrej vôle a dobrej spolu práce s 

BSK. 

 Predmetný materiál bol odkomunikovaný v komisiách so 

súhlasným stanoviskom. 

 Takisto aj na mestskej rade s odporú čaním schváli ť 

predmetný materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu o bode číslo 3. 

 Hlási sa do nej pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pre m ňa je tento materiál takým 

otvorením Pandorinej skrinky, a síce téma finan čného 

vysporiadávania medzi Vyšším územným celkom a mesto m.  

 

 Štandardne, ke ď neberieme bratislavský Vyšší územný 

celok ale napríklad banskobystrický, tak banskobyst rická 

VÚC vyberie na dani za motorové vozidlá, čo je najvä čší 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

72 

príjem, isté množstvo pe ňazí. Toto množstvo pe ňazí používa 

na komunikácie v rámci kraja, ale aj teda na komuni kácie v 

rámci mesta Banská Bystrica.  

 

 Ke ďže ale v Bratislave je tá situácia rozdielna, že 

Bratislava ako mesto je, teda sú to mestské časti, je tu 

mesto a až potom je to VÚC, tak tuto by mala VÚC 

prispieva ť na tieto komunikácie, ale neprispieva.  

 

 Dneska v tomto materiáli my schva ľujeme príspevok na 

základné školy, ktoré síce prevádzkuje VÚC, ale my by sme 

mali čosi na ne prispie ť.  

 

 Ja dúfam, že v budúcnosti sa dostaneme aj k tomu, že 

Bratislavská VÚC, ktorá zo všetkých vyšších územnýc h 

celkov vyberie najviac na dani z motorových vozidie l, 

prispeje peniaze tomuto mesto na rekonštrukciu komu nikácií 

prvej a druhej triedy, ktoré sú v katastrofálnom st ave. A 

ktoré, vyzerá to tak, ich rekonštrukciu zvládneme l en s 

pomocou Vyššieho územného celku.  

 A pod ľa mňa by to mohlo by ť aj povinnos ťou Vyššieho 

územného celku. 

 

 Čiže pri tomto; ja tento materiál samozrejme 

podporím. 

 Ale dúfam, že v budúcnosti sa vrátime k diskusii o  

tom, aby Vyšší územný celok prispel mestu na rekonš trukciu 

komunikácií prvej a druhej triedy.  

 Ten vyšší územný celok, ktorý zo všetkých vyšších 

územných celkov vyberá najviac pe ňazí na daní z motorových 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.     

 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. Ja by som chcel tiež tento návrh podpori ť, 

pretože si myslím, že má svoje racio. A myslím si, že aj 

pred nedávnom teda vyšla správa, že BSK vysú ťažil 

dodávate ľa na opravu ciest, a pokia ľ sa nemýlim, tak 

hlavné mesto má rovnakého dodávate ľa. Takže tam by ani 

nemusel by ť problém čo sa týka verejného obstarávania. 

Proste, ke ď sa raz bude robi ť cesta, tak je to štátna 

cesta ktorá je, skrátka, ale je v správe magistrátu , tak 

aby sa proste neza čala opravova ť za hranicami hlavného 

mesta, ale aby sa opravila aj na území nášho mesta.  

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

  

 Ke ďže sa nikto ďalej nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Pán riadite ľ, chceš reagova ť na diskusiu? 

 Myslím, že to nie je v tento chvíli potrebné. 

 Pani predsední čka návrhovej komisie má slovo. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom písomne predložené.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

uznesení k bodu číslo 3. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov.  

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k 

tomuto bodu. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 4. 

 

 

 

BOD 4:  

Informácia o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury 

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

Bratislava  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 V tom materiáli uvádzame nové skuto čností, ktoré sa 

udiali za uplynulý mesiac, odkedy sme podávali sprá vu na 

mestské zastupite ľstvo; za čiatkom februára. S tým, že 

informujeme o rokovaniach so spolo čnos ťou Henbury v tom 

zmysle, že uznesenie, ktoré sme prijali 2. 2., aby sme 

začali rokovania o možnej zámene pozemkov vo vz ťahu k 

Výskumnému ústavu vodného hospodárstva sa zdá, že b y mohlo 

byť východiskom pre h ľadanie spolo čného riešenia, pretože 

partner sa vyjadril tak, že toto si vie predstavi ť. 

 

 Samozrejme, že do tej diskusie vstupuje ešte tretí , a 

to je štát, ktorému toto zariadenie patrí. Rovnako ako 

pozemky pod výskumným ústavom. 

 

 Ale chceme dospie ť k tomu, že kým bude konštituovaná 

nová vláda, aby sme mali my vyrokované rozlohy, vým ery, 

návrhy na zámeny. Proste aby tie technické veci bol i 

pripravené a mohli sme vláde predloži ť žiados ť, ktorá bude 

konkrétna, vyargumentovaná.  

 

 Na to chceme využi ť ten čas, ktorý ste nám dali tým, 

že sme schválili 2. 2. príslušné uznesenie, ktoré o tvára 

ďalšiu z alternatív pre h ľadanie riešenia vo vz ťahu k PKO.  

 

 

 Ďalej vás informujeme o prebiehajúcej sú ťaži, teda 

verejnom obstarávaní na právne zastupovanie mesta, kde sú 

uvedené základné skuto čnosti týkajúce sa tejto sú ťaže, 

ktorá zatia ľ nebola ukon čená. 
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 A v tretej časti materiálu hovoríme o technickom 

stave objektu, ktorý bol samozrejme konfrontovaný s  

počasím, pretože v tom objekte sa kúri iba v jednej je ho 

časti, kde je kotol ňa, ktorá funguje na plyn a jej médium 

je voda. Tam, kde tým médiom bola para, v tejto časti sme 

kúrenie nezabezpe čovali, ale monitorovali sme ve ľmi 

podrobne technický stav budovy. 

 

 A môžme poveda ť, že k nijakým zásadám poškodeniam 

vplyvom toho zlého po časia neprišlo, pretože sme situáciu 

mali pod kontrolou. Dali sme vám konkrétne informác ie, čo 

v tejto veci bolo vykonané.  

 

 To ľko z našej strany aktuálne informácie o stave 

riešenia PKO a výsledkov rozhovorov tak, ako je to 

schválené uznesením mestského zastupite ľstva. 

 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 4. 

 Nech sa vám pá či.      

 Pán poslanec Kolek faktickou poznámkou.  

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ja preto sa len faktickou hlásim, le bo 

predpokladám, že došlo k preklepu v časti II, druhá 

hviezdi čka v poradí, je dátum 17. 12. 2012. 

 To by som prosil opravi ť.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Prosím opravujem na "2011", pretože máte pravdu; j e 

to preklep.  

 Slovo má pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Pán primátor, ja by som sa rád 

opýtal, kto sú teda členovia komisie, ktorá vyberá 

advokátsku kanceláriu novú a aké boli pravidlá jej 

ustanovovania?   

 

 A druhý krátky komentár, ktorý mám sa týka 

informácie, ktorú vlastne sme všetci poslanci dosta li 

včera od Iniciatívy Bratislava otvorene, ktorí 

spochyb ňovali, alebo ktorí upozor ňujú na práve proces 

tohto obstarávania.  

 A dochádzajú k záveru, že je diskrimina čný. 

 

 Ja sa môžem vyjadri ť ako advokát k tým podmienkam a 

musím poveda ť, že hne ď tá prvá podmienka, aby advokátska 

kancelária, ktorá má zastupova ť mesto mala poistenie vo 

výške 8 miliónov Eur, je v tomto prípade zvláštna, alebo  

to vysvetlenie, ktoré poskytuje magistrát je zavádz ajúce, 

pretože výška poistného plnenia kancelárie a hodnot a sporu 

spolu vôbec nesúvisia.  

 Pretože ak mesto ten spor prehrá, tak je úplne jed no, 

či ten advokát je poistený na 10 korún alebo 100 mil iónov 

korún. Pretože on z tejto poistky, teda mesto plati ť 

nebude.  

 Takže pre čo 8 miliónov, neviem?  
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 Je to ve ľmi ve ľa, pretože tie normálne poistky sú 

nižšie. 

 

 Ale to vysvetlenie je zavádzajúce, pretože sa tvár i 

ako keby mesto malo potom siaha ť na poistku toho advokáta. 

To nie je pravda. To by bolo pravda iba v prípade, ak by 

on zavineným konaním spôsobil mestu škodu. A to asi  

neurobí.  

 

 Takže to vysvetlenie mesta trochu dáva ľuďom z tej 

Bratislavy, z tej Iniciatívy, trochu za pravdu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Ke ďže nevidím žiadneho ďalšieho; je prihlásený pán 

poslanec Kubovi č. 

 Nech sa vám pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ja sa chcem 

spýta ť, tam jeden z tých bodov uznesenia, ktoré sme 

prijímali a schva ľovali v júni minulého roku je to, že by 

teda, nie že ja by som sa tým dožadoval, môj názor ste 

počuli minulý mesiac.  

 Ale je tam jeden z bodov, ktorý hovorí o tom, že b y 

PKO malo by ť v nejakej doh ľadnej dobe funk čné. A ja sa 

teda chcem spýta ť, že čo sa v tomto smere robí? 
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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 nemáme ďalších prihlásených, chcem vás ešte 

informova ť, že sa prihlásila do diskusie pani Alena 

Cingelová, ktorá sa hlási práve k tomuto bodu a k t éme 

vyhlásenie PKO za národnú kultúrnu pamiatku. 

 

 Chcem sa opýta ť, či súhlasíte s jej vystúpením v 

rámci tohto bodu programu? 

 (Poznámka: Odišla.) 

 Niekam odišla?  

 Takže ma informuje kolegy ňa, ktorá má na starosti  

vlastne práve túto otázku, umožni ť vystúpi ť tým ktorí 

chcú, že pani Cingelová nie je prítomná. Čiže nebude môc ť 

vystúpi ť v rámci našej diskusie.  

 

 Pán riadite ľ, prosím, keby si zareagoval na tie veci, 

ktoré sa pýtali poslanci, týkajúce sa výberu kancel árie 

toho procesu ktorý máme, ale aj otázky pána poslanc a 

Kubovi ča na sfunk čnenie fungovania objektu.  

 Nech sa ti pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Za čnem od konca, od pána 

poslanca Kubovi ča.  

 Čo sa týka sprevádzkovania PKO ako takého, 

samozrejme, tak ako sme to tu už nieko ľkokrát komunikovali 
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či na mestskom zastupite ľstve alebo ke ď bolo aj stretnutie 

s poslancami, teoreticky po čas leta by bolo tam možné 

usporiadava ť kultúrne podujatia v prípade, že by sa 

vynaložili finan čné prostriedky, ktoré by súviseli hlavne 

s ochranou, aby sme dostali povolenie či už od požiarnikov 

na prevádzkovanie takéhoto či už kultúrneho, spolo čenského 

alebo iného podujatia. 

 

 Sú tam však nevysporiadané pozemky k tejto stavbe.   

 Oni ako samozrejme vlastníka majú, ale my tam nemá me 

pôvodne ani vstup, ani vecné bremeno, čo je vlastne 

predmetom súdnych sporov. A tým pádom z formálneho 

hľadiska, respektíve z právneho h ľadiska je pomerne 

komplikované tam urobi ť takéto podujatie pokia ľ nie je 

zabezpe čený vstup do predmetnej budovy. Čiže ani to tak 

nie je skôr o technickom stave ako o právnom stave,  ktorý 

momentálne vylu čuje takéto podujatie.    

 

 

 Čo sa týka samotnej sú ťaže na výber dodávate ľa 

právnych služieb, bolo dokon čené takzvané to prvé kolo, 

ktoré len hodnotilo formálnu stránku veci žiadate ľov, 

respektíve uchádza čov, či splnili alebo nesplnili 

podmienky alebo kritériá, ktoré by boli vyhlásené v  rámci 

výberového konania.  

 

 A až teraz prichádzame k bodu číslo 2, resp. k 

druhému kolu, ktoré hovorí o tom, kto z tých ktorí splnili 

formálne náležitosti budú. A na to sa bude robi ť výberová 

komisia, kde my pochopite ľne rátame s tým, že budú ma ť 

zastúpenie aj poslanci.  
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 To sa bude dola ďova ť budúci týžde ň a budeme ur čite 

komunikova ť s predsedami klubov, aby si nominovali svojich 

zástupcov do tejto komisie.  

 Takže to ľko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže komisiu zatia ľ nemáme ale budeme ju ustanovova ť 

s tým, že sme zatia ľ my námietku zo strany uchádza čov o 

právne služby nedostali.  

 

 Čiže berieme na vedomie to, čo nám tlmo čili 

predstavitelia Iniciatívy Bratislava otvorene, ale zobrali 

sme to tak, že zatia ľ sa nikto nes ťažuje. Máme troch 

uchádza čov. Ak bude možné z nich vybra ť zástupcu mesta, 

tak to bude práve úlohou komisie, ktorá bude ustano vená v 

priebehu budúceho týžd ňa aj za ú časti poslancov. 

 

 Ke ďže nemáme žiadnych ďalších prihlásených, poprosím 

návrhovú komisiu, aby uzatvorila tento bod. Nech sa  pá či.      

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predkladate ľom predložené. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných.  

 Dvadsa ťosem hlasovalo za, nikto proti, dvaja sa 

zdržali, jeden poslanec nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

číslo 4. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Informácia o stave príprav 1. etapy projektu NS MHD  Hlavná 

stanica - Janíkov Dvor a stave dokumentácie potrebn ej pre 

podanie žiadosti o nenávratné finan čné prostriedky z 

Opera čného programu dopravy 2007 - 2013 na 1. časť 1. 

etapy projektu NS MHD Šafárikovo nám. - programu do pravy 

2007 - 2013 na 1. časť 1. etapy projektu NS MHD Šafárikovo 

nám. - Bosákova  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Ak si pamätáte minulý mesiac ste požiadali vy, aby  

takáto informácia bola predložená.  

 Dnes sme sa rozhodli, že ju zaradíme do programu, 

pretože máme pre vás závažné informácie a myslím si , že 

mali by sme o nich hovori ť.  
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 Chcem uvies ť kratu čko niektoré nové skuto čnosti, 

ktoré sa udiali za ten mesiac od minulého nášho 

zasadnutia, ke ď sme sa touto témou zaoberali.  

 

 Po prvé, bola uzatvorená štátna expertíza. Bolo to  

urobené v čera. Čiže aktuálnu informáciu, pokia ľ budete ma ť 

záujem vám prednesie pán hlavný dopravný inžinier, ktorý 

sa toho prerokovania zú častnil. 

 

 Štátna expertíza odporú ča zníži ť cenu. To je ve ľmi 

dôležitý výsledok tej práce expertov na moste. To z namená, 

budeme pracova ť s ich odporú čaniami.  

 

 Čo sa týka majetkovoprávneho vysporiadania, 

konštatujeme, že všetko je vybavené ale na spolo čnos ť 

METRO, keďže stavebníkom tejto stavby bude hlavné mesto 

Bratislava. Ve ľmi pravdepodobne nás čaká schva ľovanie v 

mestskom zastupite ľstve, tak povediac posun tých zmlúv, 

ktoré má uzatvorené METRO na hlavné mesto. To sa, 

samozrejme, nedá urobi ť bez vášho súhlasu.  

 

 Čiže budeme veci rieši ť prípravou materiálov smerom 

do mestského zastupite ľstva. 

 

 Podanie žiadosti o stavebné povolenia, to stavebné  

konanie beží. Beží tak, ako sme informovali, že tri  

stavebné úrady Bratislavský samosprávny kraj ako dr áhový 

úrad, mesto Bratislava ako špeciálny stavebný úrad a 

mestská časť Petržalka ako všeobecný stavebný úrad 

vyhlásili spolo čné stavebné konanie, v ktorom budú vydané 
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tri stavebné povolenia za čiatkom apríla. Práve budúci 

týžde ň sa koná verejné zis ťovanie a prerokovanie týchto 

stavebných konaní, aby bolo možné vyda ť príslušné 

rozhodnutia.  

 

 

 Čo sa týka ďalšieho bodu verejné obstarávanie, 

pripravujeme dokumentáciu na výber zhotovite ľa, ktorá 

pobeží paralelne s posudzovaním našej žiadosti.  

 

 V rámci kontrolného d ňa, ktorý sa uskuto čnil na 

úrovni Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneh o 

rozvoja sme sa dozvedeli čo môžme o čakáva ť po marci, 

pretože o tomto bola minule diskusia z h ľadiska našej 

žiadosti. 

 

 Bolo povedané, že žiados ť pokia ľ bude podaná v marci, 

a my s tým po čítame že bude ako predbežná žiados ť, prejde 

odbornou oponentúrou ministerstva, odbornou oponent úrou 

odborného orgánu Európskej komisie, ktorým je spolo čnos ť 

JASPERS. A na základe ich pripomienok bude dopracov aná 

žiados ť a definitívne podaná v polovici júna, kedy 

predpokladáme uzavretie všetkých stavebných povolen í. 

 

 Na základe tejto žiadosti o čakávame, že v júli, 

najneskôr v mesiaci auguste Ministerstvo dopravy, v ýstavby 

a regionálneho rozvoja odsúhlasí túto žiados ť a umožní nám 

čerpa ť finan čné prostriedky z Opera čného programu doprava. 

 

 Čiže čaká nás ve ľa práce, ale myslíme si, že v týchto 

termínoch to vieme zvládnu ť. 
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 Posledná vec, ku ktorej sa chcem vyjadri ť je otázka 

rekonštrukcie Starého mosta, pretože prichádzame k vám s 

informáciou o alternatíve, ktorá sa dostala na stôl  a zdá 

sa, že by mohla by ť reálna z h ľadiska rekonštrukcie a 

mohla by sa zakomponova ť do pripravenej žiadosti o 

nenávratný finan čný príspevok z Európskej komisie. 

 

 A to je nová oce ľová konštrukcia Starého mosta.  

 To znamená, v rámci rekonštrukcie by sme od pôvodn e 

uvažovaného zámeru alebo alternatívy, že by sa použ ila 

časť existujúcej železnej konštrukcie a časť pôvodnej 

konštrukcie, prešli do situácie, kedy po čítame s novou 

konštrukciou, ktorá by z h ľadiska životnosti mala 

podstatne dlhšiu životnos ť.  

 

 To znamená, vydržala by nie 30 ale 100 rokov z 

hľadiska životnosti a umožnila by ve ľkorysejšie riešenie 

lávok, ktoré budú po oboch stranách mosta, nie v ší rkových 

parametroch 2 metre  na každej strane ale 4,5 metra  na 

každej strane, čo by umožnilo urobi ť zo Starého mosta 

skuto čne promenádny most, kde by bolo dostatok miesta pre  

cyklistov aj peších nielen na jednej strane, ako sm e dnes 

zvyknutí na lávke 1,5 metra, ale mali by sme 4,5 me tra na 

jednej strane, 4,5 metra na druhej strane vrátane t akých 

vyhliadkových terás, s ktorými sa po číta a ktoré o chví ľu 

uvidíte na obraze, pretože tie vizualizácie sme zís kali 

neskôr a neprikladali sme ich ku materiálom.  

 Tu práve je vidie ť tú vyhliadkovú terasu, ktorá by 

mala by ť nad každým pylónom.  
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 Ak som hovoril o novej oce ľovej konštrukcii znamenalo 

by to okrem toho, že by sme zlepšili výškový gabari t 

plavby po Dunaji zvýšením pylónov o 1,5 metra, že b y sme 

pri tej novej konštrukcii mohli vlastne vylú či ť jeden 

pylón, čo by znamenalo lepšiu povod ňovú ochranu pre 

Bratislavu,  pretože každý ten pylón navyšuje vodnú  

hladinu. A umožnilo by to lepšiu plavbu po Dunaji, čo je 

dlhoro čná požiadavka takzvanej Dunajskej komisie, ktorá 

stráži prieplavnos ť Dunaja v jednotlivých úsekoch a 

mestách.  

 

 A Bratislava by tým  bola v plnom súlade s 

požiadavkami Dunajskej komisie.  

 

 Čiže túto výhodu pridávam ešte k tej alternatíve z 

hľadiska procesného a tým skon čím svoje úvodné slovo. 

 

 Chcem poveda ť, že nechceme, aby ste dnes rozhodovali, 

ktorá alternatíva. Ale budeme vám predklada ť návrh na 

rozhodnutie o alternatívach na marcové zastupite ľstvo 29. 

3. Čiže po prerokovaní v dopravnej komisii, finan čnej 

komisii a v mestskej rade vám predložíme návrh na 

rozhodnutie, či nová oce ľová konštrukcia, alebo zostávame 

pri pôvodnej alternatíve.  

 To ľko z mojej strany na úvod. 

 

 Otváram diskusiu a dávam slovo pánovi poslancovi 

Borgu ľovi, ktorý sa hlási ako prvý.   

 Poprosím pani Kramplovú, keby prišla ku mne. Prosí m, 

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

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, ve ľmi ma potešila 

informácia o tom, že ideme robi ť celý nový most a nejdeme 

len rekonštruova ť existujúce mostné teleso. Potešilo ma to 

preto, lebo som dúfal v to, že budeme môc ť robi ť úplne 

nový a úplne nový most čo sa týka jeho vzh ľadu. Čiže 

budeme sa môc ť vráti ť k tej alternatíve, že budeme robi ť 

nejakú sú ťaž návrhov, architektonickú sú ťaž, a následne 

budeme môc ť mať nový most. 

 

 Vy ste ma trošku schladili, lebo ste mi vysvetlili , 

že to takto možné nebude, ke ďže by sme nestíhali termín na 

získanie pe ňazí z Európskej únie. Škoda. Ale aj tak 

chvalabohu, že budeme ma ť možno úplne nový most. 

 

 Na každý pád ja by som vás chcel poprosi ť, nebudem to 

dáva ť nijakým spôsobom, aspo ň v tomto momente formou 

uznesenia, o tri také veci: 

 

 

 Prvá je, že ke ď teda budeme robi ť most a bolo by to 

možné, poprosím vás a pani hlavnú architektku, celý  úrad 

pouvažova ť o tom, či by sme sa aspo ň z časti nemohli 

priblíži ť vizuálom tomu mostu, ktorý bol postavený v roku 

1890 a je známy ako most Františka Jozefa, lebo vol al sa 

most Františka Jozefa.  

 

 Možno by to bol pekný odkaz na túto minulos ť, lebo 

tento most, ktorý je tu dneska postavený, postavila  v roku 

1945 alebo 49, teraz som si není úplne istý červená 
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armáda. Čiže vráti ť sa k tomu historickému vzh ľadu, ktorý 

nie je moc odlišný od tohto a by bolo, pod ľa mňa, ve ľmi 

také príjemné pre Bratislav čanov. A zárove ň by sme 

odkázali na tie časy bratislavskej slávy. 

 

 

 Po druhé, by som vás chcel poprosi ť, a však koniec-

koncov ste to aj povedali, aby bola maximálne možne  

zdôraznená tá promenádna funkcia tohto mosta vyhlia dková, 

jednak pri tých, tvorbe priestorov a komunikácii k šírke, 

aby tam boli zakomponované aj cyklotrasy, aby tam 

nedochádzalo ku kolíziám medzi chodcami a cyklistam i. 

 

 Budem rád, ke ď toto miesto sa stane promenádou 

bratislavskou, bratislavskou atrakciou a vyhliadkov ým 

miestom. A tomuto bude prispôsobený aj mobiliár na moste, 

zelené porasty, stromy, at ď. Mne by sa osobne pá čilo, keby 

tam nejaké bre čtany rástli, a podobne. Čiže keby to 

nevyzeralo tak škaredo ako to vyzeralo povedzme dot eraz. 

 

 

 A po tretie, v prípade že by ste si osvojili tú 

myšlienku, a v prípade že by naozaj bolo možné tent o most 

vizuálne vráti ť k tomu pôvodnému mostu Františka Jozefa, 

tak by som možno otvoril tému a vrátil sa aj k pôvo dnému 

názvu Most Františka Jozefa tak, ako bol postavený a 

pomenovaný v roku 1890. 

 

 Toto sú tri požiadavky. Ďakujem. 

 A teda Františka Jozefa a nie Chucka Norrisa ako p án 

Frešo na VÚC. 
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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 chce 

reagova ť pán poslanec Osuský. 

 A potom pani poslanky ňa Tvrdá. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. No, vidie ť, že 

odhliadnuc od straníckych tri čiek niekedy ľudia z opa čných 

brehov môžu ma ť podobné nápady. Pred dvoma d ňami s 

priate ľmi z nášho poslaneckého klubu SaS, OKS sme hovorili  

o tejto veci a úplne som nezávisle kolektívu mladší ch 

kolegov pripomenul tú krajšiu alternatívu verzie to ho 

mosta.  

 

 Samozrejme, ke ď ho červená armáda opravovala, tak to 

bol čas, ke ď bolo treba rieši ť dopravnú situáciu.  

 

 V čase, ke ď sa staval most na poctenie posledného 

veľkého panovníka habsburského, ak nerátam málo úspešn ého 

Karola, tak vlastne bolo viacej ve ľkoleposti, hoci ten 

most, presne ako povedal kolega Borgu ľa, nebol tak zas 

diferentne iný, mal proste strednú oblúkovú časť.  

 

 A nepochybne by bol tá verzia krajšia.  

 Otázka tu samozrejme cost a benefit, ten benefit b y 

bola návrat k pôvodnému a relatívne aj peknému.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá.   

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Borgu ľa, tento 

nápad ste mali poveda ť pred rokom. Vtedy, ke ď sa to 

projektovalo. V čera sme sa dozvedeli, že stavebné 

povolenie je na spadnutie. Za čiatkom marca by malo by ť a 

vy teraz hovoríte o novej vizualizácii alebo obmene nej. 

 Chcem sa spýta ť, či to zaplatíte z vlastných pe ňazí? 

Ďakujem. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Pán poslanec Borgu ľa chce reagova ť na faktické 

poznámky. 

 

 

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

 Pani starostka, nezaplatím to; pani poslanky ňa, 

nezaplatím to z vlastných pe ňazí, nemám to ľko pe ňazí.  

  

 Ale ja som sa túto informáciu, že ideme robi ť nové 

mostné teleso dozvedel možno pred týžd ňom. Celý čas sa 

rozprávalo o tom, že po ďme rekonštruova ť existujúci starý 

most. Teraz ideme meni ť mostné teleso. 
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 A ke ď je tu táto možnos ť, a ja by som bol najradšej, 

keby sa urobil úplne nový most, architektonická sú ťaž, 

at ď. a dostali by sme nie čo úplné nové. Ale ke ďže pán 

primátor, a to som pochopil že jednoducho toto možn é nie 

je, tak a ideme zárove ň robi ť nové mostné teleso, tak 

možno za tie isté peniaze dokážeme dosta ť most, ktorý sa 

bude približova ť tomu, ako vyzeral most Františka Jozefa. 

To je celé. 

 

 Ja si nemyslím, že to musí by ť drahšie. Pod ľa mňa, 

nie. Pod ľa mňa to bude stá ť rovnaké množstvo pe ňazí, 

akurát to bude nies ť v sebe istý odkaz na peknú dobu v 

Bratislave. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pre pani starostku Rosovú. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislava - Staré Mesto: 

 Ďakujem pekne za slovo. Na úvod, hoci som neplánoval a 

tým za čať mi dovo ľte ve ľmi neštandardne zasta ť sa pána 

poslanca Borgu ľu, pretože naozaj je pravda, že doteraz sme 

počúvali len o tom, že sa Starý most zloží, poopravuje  a 

položí sa na svoje platné miesto.   
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 Tento materiál, ktorý sme dostali, hovorí o tom, n a 

čom som upozor ňovala naozaj od za čiatku a pán primátor o 

tom dobre vie, že príde pod ľa všetkých expertov, ale aj z 

laického poh ľadu raz čas, keby sa ukáže, že Starý most nie 

je opravite ľný a že ho treba postavi ť nanovo.  

 Tak ja čítam tento materiál, to sa v ňom potvrdzuje. 

 

 Potvrdzuje sa ale zárove ň, že sme v časovom prese a 

budeme stava ť most nanovo na ďalších 100 rokov bez toho, 

aby sme mali architektonickú sú ťaž. M ňa to naozaj mrzí. 

Bude to most, ktorý bude teda stá ť o 2 až 3 milióny, ako 

je tam uvedené, možno v praxi o 5 - 6, viac akoby 

potenciálne stála rekonštrukcia. 

 

 Otázka je, či to naozaj aj dokážeme zaplati ť z 

prostriedkov Európskej komisie, pretože vieme, že t ieto 

nie sú ur čené na výstavbu mosta, ani na jeho 

rekonštrukciu. A primárne sú ur čené na integrovanú 

dopravu; to znamená na prepojenie so železni čnou sie ťou.   

 

 Či teda naozaj vieme a sme si istí, že nám to 

Európska komisia zaplatí? 

 

 Ďalšia otázka, ktorá sa vynára:  

 Naozaj to dokážeme stihnú ť? 

 To je moja ve ľká obava. 

 

 Pretože predstava, že sa to nestihne, ma v 

skuto čnosti desí, lebo Bratislava by sa tým dostala na 

kolená. 
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 No, ale budeme preto ur čite robi ť všetko čo sa dá. Ja 

som rada, že sme sa dopracovali aspo ň k nejakému pokroku. 

 

 To, čo mňa v tejto chvíli trápi je viac než samotný 

most a jeho vizualizácia, alebo dotiahnutie, lebo s  touto 

som relatívne spokojná; riešenie Šafárikovho námest ia.  

 

 Nikde sme sa nedo čítali, čo vlastne bude na 

Šafárikovom, ako sa tam bude rieši ť dopravná situácia, ako 

sa tam bude rieši ť urbanizmus. A už vôbec nevieme alebo 

aspo ň ku mne sa zatia ľ nedostala spresnená informácia, ako 

vlastne pôjde Tram-Train alebo teda ko ľaje na Hlavnú 

stanicu. Ktorá trasa sa uprednostní. 

 

 Naposledy, ke ď sme hovorili s pánom hlavným dopravným 

inžinierom, boli tri alternatívy v hre. A dodnes ne tuším, 

ktorá z nich vlastne vyhráva.     

 

 Takže z poh ľadu Starého Mesta nás naozaj ve ľmi 

zaujíma riešenie Šafárikovho námestia ako aj celej trate 

na Hlavnú stanicu. 

 

 Ale to, čo by som chcela poveda ť je: 

 Ja vidím pozitívum v tomto riešení ak sa podarí v 

tom, že je tu priestor, aby sme spolu s ním zrealiz ovali 

myšlienku takzvaného zeleného mosta. Ja som sa o ňu ve ľmi 

zaujímala, pracovali sme na rozpracovaní toho ideov ého 

návrhu, ktorý bol publikovaný v mestských zásahoch.  

Pracovali sme s pánom Ing. arch. Markom, ktorý do t oho dal 

veľa svojho času a energie dobrovo ľne. A máme námet ako 
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teda ten most zazele ňať, ako z neho urobi ť most, ktorý by 

bol aj rekrea čným.  

 

 Tým skôr, že moja predstava je, že ke ď sa podarí 

rozhýba ť veci na Šafárikovom námestí a potenciálne nám tam 

vznikne ďalšia zelená zóna, bolo by to krásne spojenie 

zelenej, zeleného Šafárikovho námestia, po zelenom moste 

do Sadu Janka Krá ľa a zárove ň aj s blízkou Euroveou a 

nábrežím.  

 

 Takže vznikla by v centre mesta taká istým spôsobo m 

aj rekrea čno-oddychová zóna.  

 

 

 Takže ve ľmi by som apelovala, aby sa táto myšlienka 

aj finan čne zapracovala do ďalších návrhov na riešenie 

mosta. 

 

 

 A ďalšia vec, ktorú tiež spomenul pán poslanec 

Borgu ľa, bola by som rada, keby sa tam zárove ň 

zakomponovalo aj jasné rozdelenie cyklotrás alebo 

cyklistických priestorov, a pešej zóny, pretože jed na vec 

je, že povieme že to bude dostato čne široké, aby sa 

zmestili aj cyklisti a chodci. Druhá vec je že by s me mali 

zabráni ť tomu, aby sa dostávali do kolízií. 

 

 Ale znova pod čiarkujem to, čo ja vnímam ako zna čný 

deficit tejto informácie, je riešenie Šafárikovho 

námestia.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pani starostka. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 

 Po ňom pani hlavná architektka.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Je to materiál alebo projekt, o 

ktorom už hovorím od za čiatku volebného obdobia.  

 Mali sme na to mimoriadne zastupite ľstvo, pretože 

máme eminentný záujem na tom, aby sa tento projekt v 

Bratislave podaril.  

 Tak ja si dovolím pár otázok k tomu materiálu, kto rý 

máme na stole.  

 

 V bode 3. Podanie žiadosti o stavebné povolenie.  

 Nová informácia je, že stavebné povolenie má by ť 

začiatkom marca 2012. 

 

 Rád by som sa opýtal na krátke vysvetlenie, pre čo 

dochádza k posunovaniu termínov? Pretože pamätám si , ešte 

keď bolo 30. 6. 2011, teraz sme v marci 2012, tak keby  nám 

niekto mohol vysvetli ť, čo sú tie technické alebo čo sú 

tie problém, že sa neustále posúvajú termíny? 

 

 V súvislosti so spolufinancovaním toho projektu z 

fondov Európskej únie by som chcel iba upozorni ť na takú 

malú jazykovú, taký lapsus. Myslím, že nám to nebud e 

schva ľova ť "Brusel". Brusel je mesto, ale asi nejaký orgán 
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Európskej komisie. Takže ke ď pripravujeme materiály, 

poprosím o nejakú presnos ť. 

 

 V bode 6 sa hovorí o prerokovaní projektu s 

verejnos ťou.  

 

 Ako poslanci sme v čera dostali materiál od Cyklo 

Koalície, ktorá presne tak ako pani starostka upozo r ňuje 

na neriešenie vz ťahov Šafárikovho námestia a v Štúrovej 

ulici. Kolegovia z Cyklo Koalície upozor ňujú na to, že sa 

vôbec nezoh ľadňuje potenciál Štúrovej ako promenádneho 

priestoru.  

 

 Neexistujú cyklotrasy na Štúrovej a Dostojevského 

rade, ruší sa možnos ť pohybu chodcov rušením tých 

prechodov cez cestu. Tým pádom mizne vlastne tá pri rodzená 

trasa pešej zóny Starý most - Pribinova.  

 Odsúva sa zástavka zo Šafárikovho námestia až do 

Štúrovej.  

 

 Tým pádom tam bude dochádza ť ku kolíziám a robia sa 

také tie inžinierske riešenia ako malinké nástupné 

ostrov čeky plus, nie lešenie, ale zábradlie aby ľudia 

neboli zrazení autami.  

 

 Čiže sa chcem opýta ť, ako sa premietnu tieto 

požiadavky odbornej laickej verejnosti do projektu?   

 Pretože, ke ď ten projekt robíme, tak by sme ho mali 

robi ť aj v súlade s tým, čo si Bratislav čania myslia. 

 

 A posledná vec; samozrejme ten most.  
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 Viem si predstavi ť, že my postavíme most na 100 rokov 

v Bratislave bez toho, aby sme sa opýtali Bratislav čanov, 

čo vlastne, aký most chcú? 

 

 O tejto diskusii, alebo táto diskusia tu už 

prebiehala. Pamätám si na to, bolo ve ľké pobúrenie, ke ď 

METRO alebo niekto vytiahol plány na most bez konzu ltácie 

s verejnos ťou. Prezentovalo sa to ako takzvané inžinierske 

riešenia, ale tieto inžinierske riešenia ako vidíme , vedú 

k zlým výsledkom. Jedným z nich je protipovod ňový múrik na 

nábreží Dunaja, ktorý zlikvidoval vlastne poh ľad 

Bratislav čanov na Dunaj. A takýmto riešeniam by sme sa 

mali vyhýba ť.     

 

 Ja nesúhlasím s tým argumentom, že už na to nie je  

čas.  

 Na plánoch, ktoré sme dostali je razitko "august 

2010". Odvtedy je rok a pol. Sa pýtam, ako sme sa o pýtali 

Bratislav čanov, s kým sme konzultovali tento projekt, že 

teraz tvrdíme, že nie je čas.   

 

 Ja si myslím, a v tomto som za jedno aj s pani 

starostkou, aj s pánom Borgu ľom, že musíme sa opýta ť 

Bratislav čanov, musíme urobi ť aspo ň nejakú sú ťaž návrhov, 

pretože architekti a urbanisti majú o tento projekt  

záujem. Hlásia sa s iniciatívami a so svojimi názor mi. 

Musíme ich vypo čuť a nemôžme my postavi ť len tak pred 

Bratislav čanov nejaký most na 100 rokov bez toho, aby tu 

vznikol nejaký konsenz v tom meste, že čo vlastne chcú 

ľudia tu na 100 rokov ma ť.  
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 K tým pilierom sa chcem opýta ť ešte, pretože ke ďže 

tretí pilier nebude tak asi tie dva piliere bude po trebné 

nadimenzova ť. O tom sa v tom materiáli nehovorí, či tam 

bude potrebná nejaká úprava. Takto keby pán inžinie r ešte 

povedal. 

 

 Takže záverom chcem znovu zopakova ť, že samozrejme 

ten projekt podporujeme.  

 

 Ale politicky si neviem predstavi ť, že budeme stava ť 

Bratislav čanom most, ktorý vytiahol niekto zo šuplíka; s 

prepá čením za tento výraz, postavíme ho na 100 rokov bez 

toho, aby sme sa ich na to opýtali, bez toho aby bo la 

regulárna sú ťaž a aby mali možnos ť sa vyjadri ť k tomu čo 

vlastne chcú. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Hanulík.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prosím vás, keby sme nechali na 

verejnos ť niektoré veci, tak ur čite v Paríži by nestála 

Eifelovka, ktorá je symbol Paríža. 

 A takisto si myslím, že ke ď necháme túto vec na 

verejnos ť, tak dostaneme Chuck Norris 2.  
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 Proste asi niektoré veci nepatria verejnosti. Mysl ím, 

že toto je práve vec odborníkov. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za faktickú poznámku. 

 

 Dávam slovo pre pani hlavnú architektku. 

 Nech sa vám pá či, máte slovo. 

 

 

Ing. arch. Ingrid   K o n r á d o v á, hlavná archi tektka: 

 Vážené dámy, vážení páni, Starý most aj v tejto 

podobe ako teraz je, a samozrejme v podobe minulej,  patrí 

k industriálu starej Bratislavy. Je jedným, by som 

povedala, z géniov loci tohto územia. 

 

 A pokia ľ ja si pamätám na dos ť búrlivú diskusiu v 

období, ke ď sa na internete ukázalo pár obrázkov asi o 

veľkosti jeden krát 6 centimetrov, kde mali Bratislav čania 

si vybra ť variantu mosta, tak sa vtedy Bratislav čania 

rozhodli nie vôbec pre tieto nové varianty, ale prá ve pre 

nejaký spôsob rekonštrukcie Starého mosta ako takéh o.  

 

 Ja ke ď som sa zoznamovala s problematikou niekedy v 

júli, tak bola táto vec čo sa týka financovania, a to sami 

najlepšie viete, ve ľmi ako rozbehnutá.  

 A teraz sme, v podstate máme pred sebou novú 

situáciu.  
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 Ja konštituujem a už som mala pár pracovných 

stretnutí, takzvanú odbornú radu pre tvorbu mesta. V tejto 

rade, ktorých členov oficiálne predstavím do konca marca, 

sú naozaj zástupcovia sociológov, urbanistov, archi -

tektonickej komory, at ď. Sú tam zástupcovia aj Cyklo 

Koalície. Je tam nominovaná pani Zora Paulínyová, 

napríklad. Takže mám tam široké spektrum zástupcov 

verejnosti, odbornej verejnosti, s ktorými som aj t úto 

problematiku už raz teda v rámci tejto akútnej situ ácie 

prejednala.  

 

 A toto je naozaj ve ľmi vážna otázka, že ke ď 

pristupujeme, či pristupujeme k novému mostu, ke ďže 

vlastne okrem jedného piliera budú všetky ostatné p iliere 

zachované. V tom materiáli aj piliere budú musie ť by ť 

samozrejme rekonštruované, ale budú všetky zachovan é čo 

ostanú v pôvodnom stave. 

 

 Čiže máme ako keby, povedzme si, zachovanú pamiatku 

na úrovni nosnej konštrukcie. 

 

 Čo sa týka novej konštrukcie, tejto hrazdenej 

konštrukcie, ako som spomínala, patrila k obrazu st arej 

Bratislavy.  

 My chceme ako z h ľadiska tejto komisie, z h ľadiska 

odbornej verejnosti vstúpi ť do tvorby tohto mostu, a to 

som si teda zis ťovala, že do akej miery sa toto ešte dá 

ovplyvni ť, spôsobom doriešenia dizajnu mosta, z h ľadiska 

riešenia mobiliáru, zábradlí, a podobne, aby možno naozaj 

ur čitým spôsobom evokoval. Nebude to replika, ale aby 
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aspo ň sme sa pokúsili dotvori ť atmosféru takejto 

konštrukcie mosta, aby to nebola len inžinierska st avba.       

 

 Ďalej, osvetlenia mosta ako takého.  

 Tu sme hovorili o iluminácii, čiže ten most by 

dostal, ten nový charakter by bol pod čiarknutý jeho 

osvetlením, mohol by meni ť farby, at ď.  

 

 Ako ve ľmi dôležité tiež vidíme napojenie mosta na 

obidve nábrežia, a najmä doriešenie napojenia v obl asti 

Šafárikovho námestia, ktoré sme si teda tiež nechal i 

predostrie ť, a kde ešte vidíme ve ľké rezervy.  

 

 Čo sa týka mosta ako zeleného mosta, táto myšlienka 

rezonuje už viac rokov. A toto bola jedna tiež z mo jich 

prvých otázok ako, kde by som mohla umiestni ť pozd ĺžne 

kvetiná če. Jednoduchým pozd ĺžnym spôsobom zazeleni ť 

konštrukciu, ktorá či už by bola stará, pôvodná, 

zrekonštruovaná, doplnená alebo nová, jednoducho ju  

zazeleni ť a da ť tomuto mostu nový akcent. Akcent, ktorý 

zdá sa, že v Bratislave ve ľmi pozitívne rezonuje.    

 

 Ke ďže samotný gabarit, vnútorný gabarit konštrukcie, 

ktorá je plánovaná nielen pre elektri čku ale aj pre 

takzvaný Tram-Train je dos ť široký, teraz ho tu vidíte 

pred sebou, tak vlastne nenašla som priestor pre ti eto 

kvetiná če v priestoroch samotných ochodzí, samotných 

chodníkov pre peších alebo trasy pre cyklistov.    

 

 Ale rozprávali sme o technickom riešení, kde vlast ne 

po bokoch, pán Schlosser to ukazuje, sú možnosti 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

102  

umiestnenia týchto kvetiná čov, pretože tam musí by ť ur čitá 

rezervná plocha v prípade nejakých technických porú ch; 

nepoviem, vyko ľajenia vlaku, a podobne. A práve v tejto 

oblasti môžme umiestni ť takéto zelené kvetiná če a 

priebežne celú konštrukciu zazeleni ť.  

 

 Je aj dôležité, aby tá zele ň vlastne bola takým 

spôsobom, ako tu bolo spomínané, aby vlastne ale 

nezúžovala koridor pre peších s cyklistov. (gong) Ďakujem 

pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za vystúpenie pani architektke. 

 Faktickou poznámkou chce na jej vystúpenie reagova ť 

pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Pani hlavná architektka, chcem využi ť túto 

príležitos ť a opýta ť sa vás priamo tuto v pléne, že vy čo 

si myslíte o tom návrhu, aby ten most sa svojim výz orom 

priblížil k tomu mostu Františka Jozefa? 

 

 Čo znamená teda pre tých, ktorí ten pôvodný výzor 

nepoznajú, že on vlastne vyzerá ve ľmi, ve ľmi podobne, len 

to stredné pole medzi tými dvomi piliermi má hore t aký 

oblúk.  

 Môžte mi skúsi ť odpoveda ť?  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dám slovo pani hlavnej architektke, ale predtým pá n 

poslanec Nesrovnal faktická. 

 A potom pani architektka zareaguje na faktické na 

svoju adresu. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa chcem, pani Konrád opýta ť, ako 

predstavila tie vaše predstavy vlastne o tom moste,  ako 

ich chcete zrealizova ť do tohto projektu? Lebo sa mi to 

zdá, tam to chýba ten dovetok, že ako sa to má prem ietnu ť 

do toho projektu.  

 Alebo či sa to vôbec dá? 

 

 A k tomu Františkovi Jozefovi, ona ho postavila 

skuto čne červená armáda, teda tento most červená armáda zo 

zbytkov, tých kovových zbytkov Františka Jozefa. Ta kže 

možno že sa ešte nájdu v nejakom dvore.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, dáme slovo pre pani hlavnú architektku na 

faktickú poznámku, ktorou reaguje na poznámky na sv oju 

adresu.  

 Takže prosím mikrofón pre pani Konrádovú. 
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Ing. arch. Ingrid  K o n r á d o v á, hlavná archit ektka: 

 Ďakujem za slovo. Je to problém architektonický, 

problém repliky. Ja som presved čená, že keby tá možnos ť 

bola tak, ale to už máme za sebou naozaj roky, a po sledný 

rok ve ľmi tvrdej práce, kde sa teda zhá ňa financovanie v 

rámci Nosného dopravného systému; a vy to ve ľmi dobre 

viete. Tak tu mala by ť, pod ľa mňa, architektonická sú ťaž. 

 

 Ale na druhej strane, ako som už spomenula, tento 

most ako sú časť toho, tak taká tá pamiatka, tá stopa toho 

bratislavského, pôvodného bratislavského industriál u 

nábrežia, máme nakoniec rekonštruovaný jeden krásny  sklad 

v rámci Eurovei. Čiže máme tu tieto stopy. 

 Mi vlastne umož ňuje akceptova ť aj tuto doteraz 

vyvinutú alternatívu, ako je teraz predkladaná. 

 

 Pre čo som sa zapojila do diskusie? 

 Doteraz to bola plánovaná ako čiste inžinierska 

stavba. A ja som presved čená, že do toho musia vstúpi ť 

architekti. 

 

 Na otázku pána Borgu ľu, ktorí by to teda doriešili v 

tom detaile.  

 Ja som si ho pozerala, tá odpove ď na otázku pána 

Borgu ľu, ja som si ho pozerala z h ľadiska proporcií 

pôvodného mostu, teraz bez oblúka, lebo každý st ĺp, proste 

ten most má ur čitú proporciu, ur čitý rytmus, at ď., at ď.  

 

 Bolo mi ve ľmi do detailu, nieko ľko hodinová diskusia 

to bola o tom, ako to technické riešenie vlastne um ožní, 
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aby tento most vlastne naozaj vydržal aj tých 100 r okov. A 

ja len hovorím, že ho treba doladi ť. A to je tá odpove ď na 

otázku pána poslanca Nesrovnala. Táto možnos ť tu je.  

 

 Keby tu nebola, keby som o tom už nediskutovala s 

kompetentnými inžiniermi, aj s pána Schlosserom, ta k by 

som o nej nehovorila. Tá možnos ť tu pod ľa mňa jednoducho 

byť musí. A my si ten priestor nájs ť musíme, aj sme si ho 

našli, a na tom už za číname pracova ť. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pani architektka. 

 Ešte sa prihlásil do diskusie pán poslanec Šov čík; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Dôležité pri stavbe alebo rekonštrukcii každého 

mostu, a to si možno málo uvedomujeme, sú tie predm ostia. 

Bolo to tu nieko ľkokrát spomínané, pretože hovorí sa, že 

predmostie je raz také dlhé ako most samotný. A ke ď sa 

pozrieme na Nový most, ktorý bude možno mostom SNP tak 

vidíme, že to predmostie sa ťahá až na Hodžovo námestie. A 

vidíme každé ráno čo sa deje na Stomestskej ulici. Čiže to 

je zlé riešenie.  

 

 Preto my, mám pocit, že tu nahá ňame čas, pretože 

chceme aby sme túto bu ď neviem rekonštrukciu alebo novú 

stavbu zafinancovali z tých európskych pe ňazí. 
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 Ale nikto nám tuná v mestskom zastupite ľstve a 

poslancom, bratislavskej verejnosti naozaj nepoveda l, ako 

budú vyzera ť aj tie predmostia. M ňa by teda ve ľmi 

zaujímalo že, a podporujem to čo povedala pani starostka 

Starého Mesta Tá ňa Rosová, že chcem ja, ako poslanec 

mestského zastupite ľstva aj vidie ť, ako bude vyzera ť 

Šafárikovo námestie, ako bude vyzera ť Štúrova ulica a 

ďalšie napojenie tej elektri čkovej trate cez Staré mesto 

až po Hlavnú stanicu. 

 

 Pokia ľ sa tu spomínajú nejaké tri alternatívy, no, ja 

som zatia ľ nevidel žiadnu. A chcem ich vidie ť, aby som 

teda vedel, čo to spôsobí v tom našom území.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 Navrhujem, prosím, taký postup, že ešte v rámci 

diskusie vystúpi hlavný dopravný inžinier. Odpovie na 

otázky, ktoré ste adresovali na jeho adresu.  

 Potom diskusiu uzatvoríme.  

 Ja len krátko zareagujeme a pristúpime k hlasovani u. 

 Nech sa pá či, pán hlavný dopravný inžinier.       

 

 

Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 

 Ďakujem, pán primátor.  
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 Dámy a páni, skúsim odpoveda ť skôr z tej technickej 

stránky oh ľadom toho všetkého, čo sa vlastne udialo a ako 

rýchlo sa to vlastne uberá. 

 

 Celá zmena vlastne nastala na kontrolnom dni 

Ministerstva dopravy, kde sa vlastne vysvet ľovalo už 

podrobne celý postup verejného obstarávania, celý p odrobný 

postup realizácie toho Starého mosta, ktorý je vlas tne 

teraz nachystaný a v ktorom vlastne prebieha celé s tavebné 

konanie.  

 

 

 V rámci celého postupu výstavby Starého mosta môže  

dôjs ť k ve ľkým problémom z toho dôvodu, pretože sa 

preukáže a v správe a v prílohe k dôvodovej správe to máte 

podrobne vysvetlené, že môže nasta ť ten stav, že stará 

konštrukcia týchto mostných polí, z ktorých sa skla dá 

Starý most, je tak znehodnotená, že nebude a nebude  sa 

odporú čať, aby sa vôbec vrátil spä ť. 

 

 Po vysvetlení Ministerstva dopravy, ktoré má už 

desiatky projektov za sebou, v spolufinancovaní s 

Európskou úniou, tento postup práve vyhlásilo ako v eľmi 

rizikový, pretože by sa mohlo sta ť, že ak by sme mali 

tento proces rozbehnutý, Brusel pri kontrole by ozn ámil, 

že sú to všetko neoprávnené položky. 

 

 A museli by sme sa vráti ť vlastne k bodu nula, 

vypísa ť novú verejnú sú ťaž a dovtedy všetky peniaze, ktoré 

sme minuli, by sme museli zaplati ť z vlastného rozpo čtu.  
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 Preto Ministerstvo dopravy navrhlo, aby sme skúsil i v 

tom stavebnom konaní ktoré máme, umožni ť novú mostnú 

konštrukciu z modernej ocele. Pretože problém je, j e 

pravda, z historického h ľadiska tento most bol prenesený z 

Viedne sovietskou armádou, nemeckými zajatcami do 

Bratislavy a rýchlo sa vlastne zložil a postavil. 

 

 Nikto nevie, z akej ocele je vlastne postavený ten to 

most. A úbytky práve oce ľovej konštrukcie, ktorá vo svojej 

pevnosti je kvalitná, ale práve v pohyboch je ve ľmi 

riziková, v tej nitovanej konštrukcii, je vysoká 

pravdepodobnos ť že nedokážeme zachova ť pôvodnú konštruk-

ciu.  

 

 K tomu už len dovetok, práve to čo sa aj hovorilo, 

názor obyvate ľov je ten, aby zostala priehradová 

konštrukcia. Preto ten vizuál, ktorý máme k dispozí cii, je 

zatia ľ aj k dispozícii. 

 

 Šafárikovo námestie:  

 Sú časťou tohto celého projektu je aj rekonštrukcia 

elektri čkovej dráhy a trate od Jesenského ulice po 

Vajanského nábrežie. A sú časne budeme pokra čova ť 

viactrasovou ko ľajou už na Starý most. Oprávnená položka 

je len elektri čková tra ť a prípadné zásahy do vozovky, 

ktorá je paralelná s elektri čkovou tra ťou.   

 

 To znamená, že zástavku na Šafárikovom námestí, kt orú 

poznáme, budeme môc ť pravdepodobne posunú ť bližšie k 

námestiu Šafárikovmu a nebude musie ť by ť na Štúrovej.  
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 Ale to je všetko vec, ktorá sa dá vlastne rieši ť v 

rámci organizácie a regulácie dopravy.  

 

 Zástavky budú vlastne navrhnuté obojsmerné, oproti  

sebe, a v takom stave ako v sú časnosti máme nástupnú 

zástavku na Šafárikovom námestí.  

 

 

 Druhá ve ľmi dôležitá informácia je, že od za čiatku 

hovoríme, že vlastne uklidíme Šafárikovo námestie a  

kone čná na Šafárikovom námestí pre autobusy nebude.   

 

 Ten projekt, ktorý sa spomínal už na minulom mests kom 

zastupite ľstve a európsky projekt, ktorý má Staré Mesto, 

pravdepodobne, neviem aký je ve ľký ten projekt, by sa 

vlastne mohlo uvažova ť s tým, že v rámci tohto by sa 

vlastne spojilo Šafárikovo námestie komplet. A dalo  by sa 

spolo čne aj po čas výstavby Nosného systému MHD, ktorý si 

bude vlastne h ľadať len svoju problematiku ko ľaje a cesty 

ako také, alebo vozovky, by sa všetko vlastne dalo zladi ť. 

 

 Sú aj rôzne návrhy, že nástup na Starý most by mal  

byť takisto zazele ňaný v tej ko ľajovej trati ako poznáme 

na Záhradníckej ulici.  

 Toto všetko vieme vlastne stihnú ť. 

 

 Stavebné povolenia: 

 Stavebné povolenie, ktoré beží, beží aj preto v to m 

oneskorení, pretože sme čakali vyše jeden a pol mesiaca na 

Ministerstvo dopravy, aby rozhodlo, akým spôsobom s tavebné 
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úrady v tejto komplikovanej stavbe majú pokra čova ť a 

rozhodlo ako rozhodlo. My sme sa prispôsobili.  

 

 A vo všetkých minimálnych termínoch, ktoré sú, chc eme 

v podstate dosiahnu ť úspech, aby sú časne prebiehajúca 

rekonštrukcia Starého mosta z poh ľadu Nosného systému MHD 

mala svoje stavebné povolenie vydané za čiatkom marca. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Posun pilierov; keby ste sa vyjadrili. 

 

 

Ing. Tibor  S c h l o s s e r, CSc., hlavný dopravn ý 

inžinier: 

 Áno, piliere teraz; práve k pilierom.  

 Pamiatkový úrad nechránil pilier č. 3 od 

bratislavskej strany. A sú časne práve pri tejto rozprave, 

ktorá vznikla, sme ihne ď v januári už oslovili Pamiatkový 

úrad s otázkou, pre čo chce chráni ť pilier číslo 2? 

 

 Po rozprave s pamiatkarmi sme dospeli k tomu a mám e 

už aj oficiálne stanovisko Pamiatkového úradu, že n ebude 

chráni ť pilier číslo 2. To znamená, práve pri realizácii 

(gong) novej mostnej konštrukcie, ktorá by sa dosta la 

ponad Dunaj, vieme zabezpe či ť pre Dunajskú komisiu aj 

gabarit 135 metrov v hlavnom toku Dunaja.  

 

 Čo je chránené takisto z tohto poh ľadu, a otázka bola 

ako bude vyzera ť predmostie?  
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 Chránené sú mýtne dom čeky, aj ich niveleta, s ktorou 

sa nesmie hýba ť. To znamená aj Starý nový most, alebo Nový 

starý most bude v postate v jeho dimenziách a v jeh o 

rozsahu navrhnutý tak, že vždy s tými dom čekmi sa vôbec 

nebude, vôbec nebude hýba ť, ani sa nezasiahne. Tým pádom 

to čo je chránené, zostane.  

 Čo je ve ľmi dôležité a pamiatkari povedali, že budú 

súhlasi ť.  

 

 Tým, že rozoberieme druhý a tretí pilier, má vlast ne    

svoj historický kame ň, tak nové piliere alebo ten nový 

druhý pilier, ktorý sa postaví, a všetky nadstavby 

pilierov, ktoré pôjdu do výšky od pár centimetrov d o dvoch 

metrov, bude doložený týmto starým kame ňom. Tým pádom 

neuvidíme vlastne na tých pilieroch z poh ľadu z oboch 

strán brehov Dunaja že tam je nie čo nové. Piliere budú 

štíhlejšie a o nie čo vyššie.  

 To ľko zatia ľ z mojej strany. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pán inžinier za vaše vysvetlenia.  

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť. 

 

 Dovo ľte tri krátke poznámky: 

 Chcel by som ve ľmi pekne terminologicky poprosi ť, 

keby sme na ďalej hovorili o rekonštrukcii Starého mosta. Z 

pohľadu Európskej komisie je toto k ľúčový termín.  
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 Stupe ň tej rekonštrukcie rozhodneme, tak ako som 

povedal, na marcovom zastupite ľstve; či bude, ja by som to 

nazval jednoduchá alebo zásadná, to závisí od toho,  ku 

ktorému názoru sa prikloníte vašim hlasovaním na ma rcovom 

zastupite ľstve. 

 

 My sme s tými vecami išli aj do rokovania s odborn ým 

partnerom Európskej komisie. A máme nádej, že by sm e mali 

uspie ť tým, že bude možné to zaplati ť, lebo tá otázka tu 

padla, či nám toto komisia zaplatí pokia ľ to je 

rekonštrukcia mostu? A my s tým po čítame, že je to 

rekonštrukcia, tak áno. 

 

 

 Chcem zareagova ť na požiadavku pani starostky aj 

ďalších, aby sme sa venovali Štúrovej ulici a poh ľadu na 

Šafárikovo námestie.  

 

 My vám v ďalšej informácií, ktorá bude o mesiac, dáme 

maximum informácií aj o tejto časti projektu. Aby to 

nebolo také, že tomu sa nejako vyhýbame. Pán inžini er na 

to zareagoval, ale chcem, aby ste mali o tom viac 

informácií. Dáme podklady, ktoré máme k dispozícii aby ste 

vedeli, s čím sa na tom po číta. 

 

 

 Požiadavka pána poslanca Nesrovnala na prerokovani e s 

verejnos ťou je pre nás samozrejmá a ve ľmi dôležitá, lebo 

aj z poh ľadu Európskej komisie žiadajú všetky zápisy o 

verejnom prerokovaní tohto projektu.  
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 My sme viaceré z nich uskuto čnili v minulom roku. 

Chceme práve teraz v priebehu mesiaca marca. A ja v ás 

pozvem, aby ste sa prišli pozrie ť, akým spôsobom reagujú 

práve obyvatelia mesta. Pôjdeme aj s tou témou zása dná 

rekonštrukcia, vizualizácie. Jednoducho chceme pozn ať 

názor obyvate ľov. 

 

 

 Čo sa týka pripomienok, ktoré ste dali smerom k 

výzoru mosta, aký by mal vyzera ť, pani hlavná architektka 

zareagovala tak, že má pracovnú skupinu v ktorej sa  

pokúsime urobi ť maximum preto, aby tá diskusia, ktorá tu 

bola, sa pretavila do konkrétnych úprav toho projek tu. 

Ešte je na to priestor. Malý, ale je ten priestor.       

 

 Čiže, aj verejná diskusia, aj odborná diskusia, 

koordinovaná pani hlavnou architektkou by mala vies ť k 

tomu, že ten výsledok, ktorý vám o mesiac budeme uk azova ť, 

bude modifikovaný práve vzh ľadom na pripomienky, ktoré 

dostaneme.  

 

 To ľko k tomu, čo ste povedali v diskusii z poh ľadu 

predkladate ľa.  

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, máte slovo. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bol 

písomne predkladate ľom predložený. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 

 Vyhlasujem teraz 20-minútovú prestávku. 

 Pokra čova ť budeme 11,15 h. 

 Nech sa vám pá či, malé ob čerstvenie v mezanine. 

 O 11,15 h vás o čakávam v rokovacej sále.  

 Ďakujem. 

 

 (Prestávka od 10,55 h do 11,15 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR  

 Poprosím pánov poslancov, panie poslankyne, aby sa  

vrátili do rokovacej sály.  

 Je 11,19 h. Prosím, keby ste zaujali svoje miesta,  

aby sme mohli pokra čova ť v našom rokovaní.  

 

 Vážené dámy a páni, prosím, aby ste sa usadili na 

svojich miestach.  

 Opticky som spo čítal, že v sále je viac ako 23 

poslancov, čo nám umož ňuje pokra čova ť v našom rokovaní.  
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 Otváram teda rokovanie o bode číslo 6. 

 

 

BOD 6:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán kontrolór, nech sa pá či, krátko uve ďte, 

prosím, materiál. Pani poslanky ňa Dzivjáková vás trošku 

vyrušuje, ale pán kontrolór má teraz bod programu; 

prepá čte. 

 Takže, nech sa pá či, pán kontrolór má slovo. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené dámy a  

páni, nieko ľkými slovami by som rád uviedol tento 

materiál. 

 

 Prvá časť správy je následná kontrola v centre 

voľného času. (Kulíškova 6) 

 Táto následná kontrola, ke ď porovnáme opatrenia, 

ktoré boli kontrolované, tých bolo 18 v predchádzaj úcom 

období a v terajšom období tých opatrení, ktoré bol i 

prijímané na odstra ňovanie nedostatkov bolo 10, opticky 

vyzerá, že teda nie ve ľmi dobrým spôsobom sa centrum 
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voľného času zhostilo riešenia problémov, ktoré malo 

vyrieši ť.   

 

 Musím však zdôrazni ť, že v úvodnej časti správy je 

uvedené, že došlo v danom krátkom období k výmene 

riadite ľa a nový riadite ľ po nieko ľkých týžd ňoch od svojho 

nástupu zrazu bol postavený pred úlohu s ťahovania 

organizácie, ktoré trvalo nieko ľko mesiacov. A toto 

sťahovanie bolo teda sprevádzané aj odchodom zna čnej časti 

pracovníkov, ktorí opustili rady zamestnancov po od chode 

predchádzajúcej riadite ľky. A situácia, ktorá tam 

prakticky vznikla, bola naozaj dos ť dramatická. A 

odzrkad ľuje to objektívne možnosti. Čo sa dalo urobi ť, to 

urobili. Ale zna čná časť tých opatrení, ktoré neboli 

splnené, nebolo v silách nového manšaftu, aby tieto  veci 

vykonal.  

 

 K tomuto musím poveda ť, že výmena riadite ľov sa 

udiala negatívnym vzorovým spôsobom.  

 Žia ľ, zo strany magistrátu nebola nejakým spôsobom 

koordinovaná.  

 Je to tiež uvedené v správe, že tam neboli vlastne  

nejaké odovzdávajúce protokoly, že ten vz ťah nového a 

odchádzajúceho riadite ľa bol negatívny. A tým, že nebola 

žiadna podpora poskytnutá, tak potom aj prakticky d opad 

toho, že čo kde majú a čo kde pres ťahovali bol taký, že 

dobre že to dopadlo tak ako to dopadlo.  

 

 Len jedna perli čka z h ľadiska toho, že ako som v 

minulosti spomínal, sú niektoré naše školské zariad enia 

nedofinancované. 
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 Tak stretávame sa aj s takými, ktoré sú 

dofinancované.  

 

 Chcem zdôrazni ť, že my na útvare mestského kontrolóra 

si nevieme predstavi ť, že by sme za štvr ťroka vynaložili 

47 000 korún na nákup odborných materiálov. Je to číslo, 

ktoré je teda násobne vä čšie ako máme na meste k 

dispozícii na takéto činnosti. Na tejto škole, teda centre 

voľného času sa im podarilo teda aj takú vec urobi ť, že za 

jeden štvr ťrok boli výdavky na túto oblas ť v tej výške  

47 000 korún. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Korún alebo Eur? 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Korún. To bol ešte rok 2008. 

 A ke ď sme sa opýtali, čo to bolo, tak nám ukázali v 

originálnom igelite zabalené tak ako to dostali.  

 

 Proste, niektoré školy sú dofinancované, niektoré nie 

sú dofinancované. Je to tiež otázka, ktorej sa v 

budúcnosti bude treba venova ť.  

 

 

 Ve ľmi krátko k druhej časti: 

 Druhá časť predkladá správu o kontrole v PAMINGU. 

Išlo o komplexnú kontrolu za rok 2011.  
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 Pochybenia, ktoré sú hodné zrete ľa sa týkajú ú čtu 

číslo 042 - rozpracované investície, kde organizácia  

prijala ako opatrenie potrebu zobjektivizova ť údaje, ktoré 

sú na tomto ú čte vedené. Všetky ostatné pochybenia boli 

úplne bežného charakteru. Mnohé z nich boli na mies te 

odstránené. A to je asi všetko. Ďakujem pekne. 

 

 

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, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Šindler.   

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. K predloženému  

materiálu by som chcel poveda ť nasledovné, že v každom 

prípade treba po ďakova ť pánovi Ing. Šinálymu, že tieto 

jeho materiály z týchto kontrol sú jednozna čné, presné; by 

som povedal s plnohodnotným výstupom s tým, že tie 

jednotlivé nálezy, ktoré sú pri týchto ZUŠ a centrá ch 

voľného času sú viac-menej skoro podobné. Že tie problémy, 

ktoré sa tam nachádzajú v tej ú čtovnej oblasti, v tej 

pracovnoprávnej a v tej dochádzke, sa viac-menej op akujú. 

 

 Ja už v tomto momente, ke ď máme tých 17 subjektov 

centra vo ľného času a ZUŠ, tak si myslím, že už niekde 

teraz sa nie čo deje také, čo tam pán Šinály za chví ľku 
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nájde. Ja nerozumiem tomu, že sú to skoro stále tie  isté 

veci, že sa tam bavíme o dochádzke, že faktúry sú b ez 

objednávky, že sa tam vyplácajú rôzne peniaze, ktor é by sa 

vypláca ť nemali a sú poškodzované tieto naše subjekty. 

 

 Ako je to možné, že títo riaditelia, ktorí sú za 

tieto jednotlivé subjekty zodpovedné, nemajú tieto hlavné 

svoje náplne činnosti zasiahnuté do pracovnoprávnej zmluvy 

ako podstatné náležitosti týchto pracovných zmlúv?  

 A pri ich porušeniach by sa s nimi riešili tieto 

problémy jednozna čne. 

 

 Tu, títo kontrolóri prevedú všetky tieto svoje 

činnosti. Oni si to zase napíšu do svojich správ, že  ich 

tam o pol roka prídu kontrolova ť, zase to tam nájdu. A my 

sa tu bavíme stále o tom istom. 

 

 Však pre čo ich vodíme za ru či čky, pre čo sa s nimi 

takto bavíme, ke ď sú to tam riadite ľky, alebo riaditelia 

postavení na tieto funkcie, ktoré sa majú ako plnoh odnotne 

zastupova ť? 

 

 Po čúvam tu ešte ďalej, že aby sme nejako ich 

oslobodili od práce, ide sa tu na magistráte postav i ť 

nejaké centrum nejakej ekonomickej pomoci týmto sub jektom 

s tým, že oni si budú nahlasova ť z týchto školských 

zariadení čo potrebujú a tu sa im to bude centrálne 

nakupova ť, aby oni náhodou nepochybili.  

 

 Však nebudú za to, že niekto chce kúpi ť žiarovku v 

škole a da ť ju pred dvere vola ť a magistrát a budú niekde 
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tu zase administrova ť a chodi ť hore-dole ľudia a robi ť 

náklady. Vôbec som absolútne proti takémuto riešeni u.  

 

 Bu ď je ten riadite ľ spôsobilý a schopný to tam robi ť 

od a) do z), všetko to čo má robi ť mu dám do zásadných 

podmienok jeho pracovnoprávneho vz ťahu a poviem: Pri 

porušení sa s ním jednozna čne rozviaže pracovný pomer a 

nebude sa to tam možno robi ť. Tie najdôležitejšie úkony, 

ktoré má, nech si to dá pod stôl, nech si to dá na 

nástenku, nech to dá zodpovedným pracovníkom.  

 

 Ale to nejde takto robi ť, aby pán Šinály tu chodil a 

všetky tie jeho nálezy mali z 80 % rovnakého menova te ľa. 

Však to nejde takto robi ť! 

 

 Takže, a ešte od centra vo ľného času, aby sme to 

všetko zase stiahli a tu nejakú administratívu okol o toho 

znovu postavili, ktorá bude kupova ť toaletný papier a 

žiarovky; to si myslím, že ideme úplne naspä ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec.      

 

 Ak dovolíte, kratu čkú faktickú poznámku:  

 Ten model, o ktorom hovoríte, funguje napríklad v 

mestskej časti Bratislava - Petržalka, kde je 16 

materských škôl ale existuje takzvané Stredisko slu žieb 

školám. Tie materské školy nemajú vlastnú subjektiv itu a 

presne tieto veci rieši stredisko ve ľmi efektívne, všetci 
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sú spokojní. A riadite ľky materských škôl sa starajú 

primárne o pedagogický proces, aj o personálne otáz ky, do 

ktorých im nikto nezasahuje. O tomto diskutujeme. 

 

 Nie sme ešte na konci, nemáme to riešenie.  

 H ľadáme, či je ekonomicky efektívne, lebo vy ste 

upozornili, že by nemuselo by ť; napríklad pri tej jednej 

žiarovke asi nie. Ale pri zásadnej oprave budovy, t o už 

nezvládne riadite ľ, ani riadite ľka. Tu by sa mal o to 

stara ť niekto, kto sa v tom vyzná. A viac ako len manažér , 

ktorý stojí na čele školy alebo centra vo ľného času. 

 

 Čiže máme o tom diskusiu.  

 Neuzatvorili sme ten problém a ur čite to budeme 

diskutova ť aj v školskej komisii, ke ď ten materiál dostane 

takú podobu, aby sme s ním mohli ís ť von. Zatia ľ je to 

skôr naša interná vec. Ale spýtame sa aj na názor p ani 

riaditeliek a pánov riadite ľov. (gong) 

 

 To ľko, prosím, kratu čká reakcia na pána poslanca, 

lebo smerovala skôr ku mne alebo k vedeniu mesta, n ež ku 

pánovi kontrolórovi.  

 Ke ďže sa už nikto nehlási, pán kontrolór, chcete 

reagova ť? 

 Prosím mikrofón pre pána Šinályho. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ja nechcem na ťahova ť, len ve ľmi krátko: 

 Je to problém aj obsadzovania funkcií ú čtovníka a 

funkcie mzdára v rámci týchto zariadení.  
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 Sú to často štvrtinové, polovi čné, tretinové úväzky 

alebo výrazne kumulované úväzky, ktoré z môjho poh ľadu v 

niektorých oblastiach administratívy, čiže nie tak ako ste 

to povedali, by za to bolo dobré centralizova ť. A dokonca 

by sme možno tým ešte dosiahli aj nejakú malú úspor u. 

 

 Je to otázka možnosti stabilizovania týchto 

pracovníkov, kde ťažko stabilizujeme tretinkára alebo 

polovi čkára, lebo ledva máme peniaze na to, aby sme zase 

zaplatili jeho normálnu štandardnú mzdu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi kontrolórovi. 

 Priestor je pre návrhovú komisiu; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom písomne predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa vám pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 6. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte  na 

Hviezdoslavovom nám. č. 17 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 

pre spolo čnos ť BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o., I ČO 35 758 911 

so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, nech sa pá či.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Tento materiál bol už 

prerokovaný v mestskom zastupite ľstve, kedy sa dohodlo, že 

najprv bude potrebné ešte doladi ť všetky kroky súvisiace s 

prevádzkou a hlavne s prístupom k samotnému kinu ML ADOSŤ. 

A to, či budú priestory zvláš ť prenajímané a potom bude 

kompenzovaná dotácia pre kino Mlados ť, alebo ostane 

zachovaný ten stav ako bol v minulosti. Výsledkom t ýchto 

rokovaní je, že vám predkladáme tento materiál opät ovne na 

rokovanie. Že bol prerokovaný vo finan čnej komisii, v 
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mestskej rade vždy s odporu čením schváli ť predmetný 

materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu o bode číslo 7. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Za čal by som tak trošku 

nostalgicky svojou mlados ťou, ktorú samozrejme, ke ď to 

začnem od severu tvorilo v meste staré hodiny na Tehel nom 

poli na futbalovom štadióne; tie sú, žia ľbohu, pre č.  

 

 Na druhej strane vle čný šlep Herkules v zátoke 

Karloveskej, kde mala Lekárska fakulta svoje kanojk y, to 

je tiež pre č.  

 

 Potom PKO, kde som ako netalentovaný ale za to za ťatý 

chodil k majstrovi Remišovskému do tane čných; tomu hrozí 

že bude pre č. 

 

 A potom to bolo kino MLADOS Ť; to zatia ľ, chvalabohu, 

stojí.  

 

 A musím poveda ť, že som ve ľmi rád, že zodpovedné 

štruktúry, teda obidve komisie naše kompetentné,  p rijali 

podporu toho čo je teraz predložené hlasmi na nulu. Je to 
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pre m ňa ve ľmi radostné, pretože okrem toho že je to 

spojené s mojou mlados ťou, v ktorej som nechcel by ť 

lekárom ale filmovým historikom a kritikom, som v k ine 

MLADOSŤ tú mlados ť strávil. 

 

 A ke ď sa pozrieme na stav kín, kde sme mlados ť 

trávili, či je to Praha, Pohrani čník, Slovan, Hviezda, 

Dukla, všetky sú pre č.  

 

 Aj tak som mal najvä čší vz ťah k Mladosti, a preto 

budem ve ľmi rád, ak ctení kolegovia poslanci pochopia, že 

je to síce obrovská zmenšenina PKO, ale je to nie čo čo tu 

kontinuálne je vyše 100 rokov, čo bolo miesto kde sa 

stretávali mladí ľudia v tom čase, ke ď tam bol Filmový 

klub, z ktorých mnohí sú dodnes moji známi a priate lia. A 

ktorí akýmsi spôsobom tvorili podhubie, nechcem pov edať 

bratislavskej inteligencie lebo tá mohla chodi ť do galérii 

aj na koncerty, ale aj tam. 

 

 A ak sa dnes udržalo jedno kino, a spomínam si mys lím 

celkom dobre, že asi pred rokom sme oce ňovali ľudí, ktorí 

sa zaslúžili o Bratislavu a na tomto mieste, na tom  

koberci, kde sedí teraz návrhová komisia stála pani , ktorá 

robí roky dramaturgi čku toho čo sa deje v kine MLADOS Ť, 

tak to bolo ve ľmi spravodlivé a dobré ocenenie a 

rozhodnutie. A akýmsi spôsobom ona a kino MLADOS Ť sú 

presne vzaté jedno. 

 

 A ak sa toto kino takto udržalo i v ďaka tomu, že 

zmluva nájomná bola uzavretá tak ako fungovala, tak  si 

myslím, že by bola ve ľká škoda pri vymenovaní ruín toho čo 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

126  

kedysi tvorilo život Bratislavy, aby sme pochovali na 

základe nejakých čisto pekuniálnych podnetov túto 

existujúcu a žijúcu záležitos ť.  

 

 Verím, že aj dnes si Bratislava takéto kino zaslúž i a 

že toto kino, ktoré nikdy nebude komer čne ziskové, ktoré 

vždy bude službou kultúre, si zaslúži našu podporu.  

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Krížovi. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:   

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Tiež sa domnievam, že 

je dôležité podpori ť takýmto spôsobom takýto menšinový 

kultúrny žáner. Naozaj, tie klasické kiná boli vytl ačené z 

centra ve ľkými multiplexami a z tých pôvodných kín skoro 

žiadne nefunguje. Kino MLADOS Ť je jedna z mála posledných 

kín, ktoré naozaj v tomto režime beží.  

 

 V minulosti tu boli aj nápady alebo snahy o to, že  

celý tento objekt sa predá. Dobre, že k tomu nedošl o a 

môžme takýmto spôsobom to kino tam zastabilizova ť.  

 

 Tiež sa domnievam, že je ve ľmi dobré, že sa odtia ľ 

vy ňali tie ostatné priestory, ktoré mesto bude pod ľa 

všetkého predaj iba na priamo.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

127  

 

 Chcem upozorni ť na takú drobnos ť možno, ale m ňa ako 

angli čtinára, sa mi postavili dupkom vlasy ke ď som na 

strane 4 videl, že kino MLADOS Ť je zaradené do európskej 

siete a CINEMAS je tam napísané so "S". Teda píš ak o 

počuješ. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toho roku je výro čie narodenia Antona Bernoláka, 

takže možno toto viedlo našich kolegov k tomu, aby nám to 

pripomenuli. Ospravedl ňujem sa, pán poslanec. 

 Pán poslanec Hr čka má slovo; nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Ja sa ospravedl ňujem, ja som nebol na žiadnej predtým 

komisii takže neviem. Vy ste teraz spomínali, že sa  

zvažovali dva režimy.  

 Ako teda v prvom rade teda jednozna čne som za to, aby 

sa toto kino podporilo. Na druhej strane ale to čo by som 

sa ja chcel spýta ť je, že pre čo sa zvolila tá forma, že sa 

na 15 rokov prenájmu tie priestory im, oni si to bu dú 

prenajíma a financova ť. 

 

 Pre čo sa nezvolila tá druhá forma, ktorú ste 

spomínali, že tie priestory prenájme mesto a z toho  príjmu 

to bude financova ť? 

 Lebo ako príde mi to povedzme preh ľadnejšie, kedy 

mesto vie, ko ľko z tých kancelárskych priestorov na tých 
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poschodiach má príjem. A aspo ň nejakým spôsobom je vidie ť 

toky.  

 Takto si neviem nejak predstavi ť, akým spôsobom.  

 Aspo ň technicky by bolo možné si odkontrolova ť, že či 

je to efektívne prenajímané, či sú efektívne využívané tie 

prostriedky. 

 

 Nejakým spôsobom nespochyb ňujem snahu, ni č iné. Ale 

myslím si, že ako nejaká forma kontroly ke ďže na to 

prispievame, by tam mala by ť možná.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vaše vystúpenie. 

 Slovo má prvá námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som, teda nemienila som odpoveda ť novému 

kolegovi, ale práve som chcela reagova ť aj na to, že je tu 

súhlas s podnájmom kancelárskych priestorov. Ja to 

podporujem, pretože je to nepriamy spôsob dotácie n a toto 

kino MLADOS Ť.  

 

 A ke ďže teraz sme už zistili, že v meste mnohé 

priestory, ktoré z nášho poh ľadu sú lukratívne a nevieme 

ich prenaja ť, už prebehlo nieko ľko sú ťaží, verejných 

obchodných sú ťaží na nájom priestorov a nie sme schopní 

ich prenaja ť, ja budem rada, ak správca kina MLADOS Ť bude 
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schopný tieto priestory prenaja ť a že potom tie 

prostriedky, ktoré z nájmu získa tak použije na 

financovanie toho kina.   

 

 Ja s tým súhlasím, mne sa to zdá naozaj dobré. 

 V minulosti vlastne preto sme aj odsúvali podpis 

tejto dohody alebo schválenie v zastupite ľstve dohody s 

Bioscopom práve preto že sme kumštovali nad tým, že  či by 

nebolo lepšie, keby mesto prenajímalo tie priestory .  

 

 Ja po tejto ro čnej skúsenosti, ke ď bolo nieko ľko 

neúspešných sú ťaží na nájom lukratívnych priestorov, a 

boli neúspešné, tak teraz odporú čam tento systém, ktorý tu 

je zvolený, navrhnutý, a podporím ho. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Slovo má; pardon, prepá čte, faktickou poznámkou chce 

reagova ť pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ja by som sa teda chcel spýta ť, že mám tomu správne 

chápa ť tak, že prenajímate ľ si vie zabezpe či ť 

podnájomníkov a mesto si podnájomníkov tam zabezpe či ť 

nevie?  

 Ako mám tomu chápa ť tak, že mesto má menšie možností 

a menšiu schopnos ť teda prenaja ť dané priestory ako tá 

fyzická osoba alebo proste ten subjekt?  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

130  

 

 Ako tak som to pochopil z toho čo ste povedali.  

 Ja len akože chcem, že či to chápem správne že to tak 

je? 

 Lebo mne to príde logické, len sa pýtam, lebo nemá m 

niektoré informácie, ktoré vy áno.  

 To je dôvod, pre čo sa na to pýtam.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odpovie pani prvá námestní čka. Zareaguje na tú 

faktickú poznámku; 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: 

 Nepriamo by som to povedala tak, že áno, tento 

subjekt Bioscop že má pravdepodobne viacej tých mož ností, 

alebo má už nejakých záujemcov, čo by v tých priestoroch 

chceli by ť a dokáže tie priestory zaplni ť.  

 Pretože naozaj, nevravím, že sme sú ťažili práve tieto 

kancelárie, ale máme v centre mesta nieko ľko priestorov, 

ktoré v rámci verejnej obchodnej sú ťaže sme neboli schopní 

prenaja ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.    

 Dávam slovo pre pána poslanca Pilinského. 
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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 chcel možno trošku poteši ť pána 

kolegu Osuského, že teda nielen kiná ubúdajú, ale 

napríklad minulý mesiac sme v Ra či okrem divadelných 

pondelkov, ktoré máme v našom nemeckom kultúrnom do me sme 

zaviedli aj kinové pondelky, takže dvakrát do mesia ca tam 

premietame a sústre ďujeme sa na česko-slovenskú tvorbu.  

 

 A musím teda poveda ť, že tá premiéra bola vysoko 

úspešná; sme mali vypredané. Takže aj takéto lastov i čky sú 

na území nášho mesta. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kolek. 

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, možno aj vstup nášho nového kolegu m a 

troška podnietil k tomu, aby som sa zamyslel nad tý m, že 

my sme nedávno prijímali Protikorup čné minimum. V bode I. 

v časti 2; pri predajoch a nájmoch používa ť sú ťažné metódy 

vždy ke ď je to efektívne, nielen vtedy ke ď to prikazuje 

zákon.  

 Teraz si sám kladiem otázku, či sám osobne ke ď by som 

zahlasoval za toto, neprestúpim to, za čo som hlasoval 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Slovo má pán starosta Šramko. 

 

 

Ing. Peter  Š r a m k o, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem pekne. Ja len v rámci toho potešovania 

vzájomne poslancov chcem poveda ť, že v Lama či sme do 

dneska nezrušili kino a kino funguje. Je to dobrá v ec, ak 

tie ve ľké multiplexy majú aj takéto jednoduchšie, menšie 

kiná, kde je to trochu za lacnejšie. Ja viem, že aj  z 

iných mestských častí máme návštevníkov. No, a ke ďže 

nemáme kultúrny dom, takže my v tom kine kultúru pe stujeme 

širšie. Ale to kino stále funguje.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pani námestní čka Nagyová Džerengová; nech sa 

vám pá či.  

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja iba možno na doplnenie 

tejto diskusie, aj pre nášho nového kolegu. Momentá lne je 

tam stav, ke ď vlastne Bioscop nemôže uzatvára ť zmluvy, 
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takže niektorí podnájomníci mu odišli. A je dos ť 

pravdepodobné, že ich už naspä ť nedostane pod ľa toho ako 

som bola o tom informovaná.  

 

 Čiže možno mesto sa aj tak trošku toho problému, 

ktorý spomínala pani prvá námestní čka, že mnoho priestorov 

ktoré sa nedajú prenaja ť zbavuje a necháva to na ňho, aj 

možno kvôli tomu že priame prostriedky, ktoré by sm e 

museli investova ť do toho aby kino fungovalo ďalej.  

 

 Čiže priamu dotáciu vzh ľadom na napätý rozpo čet a 

množstvo vecí, ktoré musíme naplni ť finan čne, nemáme.  

 A chceme zachova ť to kino. 

 

 Takže je to vlastne taká nepriama dotácia. A to mo žno 

aj pre pána Koleka, mesto má záujem, aby sa toto ki no 

udržalo.  

 

 A myslím si, že bolo by vhodné tento materiál 

podpori ť, pretože aj od budúceho roka, od roku 2013 musia 

prejs ť na digitalizované premietanie a bude ich to stá ť 

nemalé prostriedky, aby nakúpili potrebné zariadeni e na 

to. 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 Osuský. 

 

MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ:    
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 Ja by som podporil to, čo povedala pani 

viceprimátorka. Predstava, že prenajímanie tam tých  

kancelárií na tom poschodí je absolútna bomba; kšef t je 

dos ť otázna a nie je to proste reálne tak.  

 

 A pokia ľ ide o tú úvahu o sú ťaži, samozrejme, sú ťaž 

je možná, ale keby som mal by ť sú ťažiacim v tej sú ťaži, 

tak si vyprosím, aby mi niekto ur čoval, čo tam mám udrža ť 

alebo neudrža ť. Proste, ak by som sa rozhodol, že dole 

spravím šenk v tej kinosále, tak ho spravím, lebo s om si 

to vysú ťažil. A za podmienok, že by som tam mal nie čo 

drža ť, čo neprináša zisk, asi by nikto normálny do sú ťaže 

nešiel. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Kolek, faktická. 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Asi som nebol dobre pochopený. Mne 

samozrejme ide takisto o to, aby MLADOS Ť zostala v tej 

činnosti pre ktorú je predur čená a ktorú sme radi, že teda 

niekto chce ju na ďalej prevádzkova ť.  

 

 Je tu hovorím práve o tom pridruženom, zahmlenom, 

spoluprenajatí. Tu kolegu, zhodou okolností sediace ho po 

ľavej strane, naozaj ja chápem. A pochopil som v tom , že 

kladie v podstate zásadnú otázku: Pre čo? 
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 Ke ď si povieme, že nevieme, tak je na to odpove ď 

jasná. Nevieme, hej.  

 Ke ď si povieme, že nechceme, tak aj to sa dá chápa ť. 

 

 Ale tá otázka musí by ť zodpovedná, pre čo spolu s 

kinosálou, ktorú takisto môžme dotova ť; ja možno 

prestrelím, 200 tisícami Eur v ro čnom rozpo čte, hej. Ale 

súčasne im dávame do vienka s tou činnos ťou priestory, o 

ktorých povieme, že sú neluktratívne. A nepresved čili sme 

sa o tom, či sú alebo nie sú. (gong) 

 

 

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 podporujem tento 

materiál. Myslím si, že firma Bioscop je známa dlho dobo v 

tomto filmovom biznise. Pokia ľ ja si pamätám, v roku 1992 

mali v prenájme celkovo 5 kín od hlavného mesta. Po stupne 

tieto kiná ukon čili prevádzku vrátane kina Hviezda, takže 

ja dúfam, že toto posledné kino, ktoré budú prevádz kova ť, 

udržia. 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. 

 Ďalej sa hlási k svojmu druhému vystúpeniu pán 

poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 Ešte raz opakujem. Ja som za podporu kina MLADOS Ť. 

 Ja sa pýtam, ako teraz som pred chví ľkou som skladal 

sľub, v ktorom som sa zaviazal, že budem dba ť na to, aby 

sa s prostriedkami mesta hospodárilo efektívne. A t eraz je 

to forma majetku mesta, ktorú my niekomu dávame. 

 

 A ja sa pýtam, aký je k ľúč, aký je mechanizmus, s 

ktorým my vieme skontrolova ť, že to je efektívne? 

 

 To je proste, napríklad len teraz narýchlo by som 

povedal, že povedzme mesto skúsi vo verejnej obchod nej 

súťaži prenaja ť tie priestory. A ak sa mu to nepodarí, tak 

môže tam by ť napísané, že si teda môže Bioscop tam da ť 

niekoho, koho si zoženie pod tú cenu. Prosím.  

 

 Ale proste by som tam chcel vidie ť aspo ň ten pokus 

toho, že sa to pokúsime prenaja ť na základe nejakého 

mechanizmu čo najefektívnejšie, aby sme vedeli nejakým 

spôsobom to naozaj skontrolova ť.    

 

 Ako o ni č iné mi nejde. Ide mi len o to, že proste 

podľa mňa kontrola je nevyhnutná vo všetkých možných 

mierach. A to je to, čo by som chcel iba na to podotknú ť, 

že naozaj chcem len nejaký mechanizmus kontroly, kt orým 

vieme skontrolova ť efektívnos ť tohto projektu. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chcela by som podotknú ť na pána 

poslanca Hr čku, že samozrejme, je nový poslanec a nemá 

všetky informácie a vedomostí o tom, aká anabáza, g enéza 

vlastne je s týmto kinom spojená.  

 

 My tu v minulých rokoch sme ve ľmi ve ľa diskutovali. A 

bol čas aj taký, že sme museli doslova zúfalo zachra ňova ť 

kino MLADOS Ť pre verejnos ť.  

 

 A tak ako povedala pani námestní čka, je to pravda, že 

my, že je to vlastne forma podpory existencie tohto  kina.  

 

 A povedala by som na margo teda tej, toho čo ste vy 

hovorili, aj predtým pán poslanec Kolek, že výnimka  

potvrdzuje pravidlo. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte raz pán poslanec Pilinský. 

 

 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

138  

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja len chcem upozorni ť všetkých poslancov, 

že na týchto tla čitkách máme: za, proti, zdržal sa. To 

znamená, že svoj názor k tomuto môžeme vyjadri ť 

hlasovaním.  

 Preto by som; ja rovnako tiež podporujem tento 

materiál, odznelo to tu viackrát, je to istá forma podpory 

pre túto spolo čnos ť, nako ľko musí nejaké investície 

zrealizova ť do istého termínu. 

 Takže ja myslím, že každý môže svoj názor vyjadri ť 

hlasovaním. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa hlási ešte pán poslanec Hr čka; faktickou 

poznámkou dávam mu slovo.   

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ako ja súhlasím s vami, že forma hlasovania je 

nejakým prejavom vôle, ale prepá čte, ako je ve ľkým 

problémom, ke ď chcem by ť presved čený o danom riešení, 

alebo ke ď sa chcem spýta ť, že či to naozaj tomu chápem 

správne a teda pýtam sa na možnos ť?  

 Lebo napadá mi nieko ľko možností, ktoré si v tomto 

momente myslím, že by mohli by ť transparentnejšie, ale to 

je všetko, čo som chcel na to podotknú ť.  
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 A spýtal som sa, že či, ke ďže aj pán Strom ček 

povedal, že tam sa nad takouto variantou uvažovalo,  tak 

som sa chcel spýta ť, pre čo sa táto varianta zavrhla a 

pre čo to nepripadá, alebo pre čo sa nešlo týmto smerom?  

To je všetko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Druhé vystúpenie pani prvej námestní čky Kimerlin-

govej; 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:  

 Vážený pán kolega, ja by som vás iba chcela už 

upokoji ť, že v tomto prípade nijako nejdeme proti zákonu. 

Pretože zákon o majetku obcí nám umož ňuje ako prípad hodný 

osobitného zrete ľa zvoli ť aj takúto formu. Čiže môžete 

spokojne hlasova ť. V tomto prípade aj ke ď budete proti 

alebo sa zdržíte, nejdeme proti zákonu. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ešte pán poslanec Hr čka; nech sa pá či.   

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja sa nechcem to na ťahova ť. 
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 Snažím sa by ť stru čný a krátky. Ale viete, to čo by ť 

v súlade so zákonom neznamená by ť správne, hej. To je môj 

názor. 

 

 Čiže ako ja len hovorím, že to, že vy poviete, že 

neporušujeme tým zákon, pod ľa mňa to automaticky neznamená 

že to je najlepšie možné riešenie. Ako to je všetko . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 

 Ke ďže sa už nikto nehlási do diskusie, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 A dávam priestor pre závere čné slovo predkladate ľa. 

 Pán riadite ľ, nech sa ti pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Budem sa snaži ť by ť stru čný a samozrejme  

odpoveda ť hlavne pánovi poslancovi Hr čkovi, lebo jeho 

otázky sú, samozrejme, správne. Sú to dva prístupy a mesto 

zvolilo tento z dvoch jednoduchých prí čin.  

 

 V prvom rade, ale ešte taký ten predskokan tej otá zky 

vašej je, že ja si nemyslím, že mesto by malo horši e 

možností prenajíma ť priestory, ako napríklad tomu komu to 

dávame do podnájmu, lebo samozrejme  najlepšie možn ostí má 

vždy vlastník; aj ke ď je limitovaný niekedy mestským 
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zastupite ľstvom resp. uznesením ako takým, ale v zásade 

nesúhlasím s pani námestní čkou Kimerlingovou.    

 

 Súhlas pre čo my si myslíme, že toto je tá správnejšia 

cesta je ve ľmi jednoduchá. Totiž, ke ď sa aj pozriete do 

zmluvy, tam je jasne napísané, že my dávame súhlas s 

každým jedným podnájmom, ktorý sa tam robí. Čiže vidíme 

jeho ceny. Vieme presne samozrejme naráta ť jeho m2 za aké 

ceny to poskytuje. A my vidíme aj ten rozdiel, ktor ý tam 

je.  

 

 A ve ľmi jednoducho a úprimne hovoríme zárove ň to, že 

keďže chceme Bioscopu pomôc ť a považujeme za dôležitejšie 

aby fungoval, a samozrejme za podmienok chceme ich aj 

spätne kontrolova ť, ceny si môžeme pozrie ť po čas alebo po 

súhlase s podnájmami a s cenami akými to prenajímaj ú, 

vieme presne rozdiel v tej cene, za ko ľko to vlastne od 

nás má a za ko ľko ďalej prenajíma tieto komer čné 

priestory.  

 

 A k ľudne sa môžme aj dohodnú ť o tom, že raz za rok, 

za dva si pozrieme vždy nejaký sumár tohto rozdielu  a čo 

to vlastne znamená z h ľadiska finan čného pre samotnú 

spolo čnos ť, ko ľko mohla z týchto nájmov, ktoré takto získa 

vlastne použi ť na prevádzku kina. To nikdy nie je problém 

sa vráti ť k tomu, ako v rámci spätnej kontroly, aby ste 

mali vy poslanci predstavu o tom, aký je rozdiel me dzi 

nájomným, ktoré my poskytujeme alebo za čo poskytujeme 

celý tento priestor a nájomným, za ktoré on ďalej tieto 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Teraz je tu priestor pre návrhovú komisiu. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

predkladate ľom písomne predložené. 

 Upozor ňujem, že ide o prípad hodný osobitného 

zrete ľa, na ktorý sa vyžaduje trojpätinová vä čšina 

všetkých prítomných poslancov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení k bod u 

číslo 7. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto nebol proti, dvaja 

poslanci sa hlasovania zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.   

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 8. 
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BOD 8:  

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 Bratis lave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže pán riadite ľ, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ve ľmi krátke úvodné slovo: 

 Jedná sa o známu Magio pláž, ktorá sa už nieko ľko 

rokov po čas letnej sezóny prevádzkuje na Tyršovom námestí. 

Doteraz vždy bol tento priestor; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 "nábreží".   

 

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

 Nábreží; pardon.  

 Doteraz bol vždy tento priestor poskytovaný 

bezodplatne.  

 My tento rok, ke ďže mesto má taký stav aký má, 

naháňame každé jedno Eur, sme sa dohodli s 

prevádzkovate ľom tejto pláže, že budú plati ť 20 000 Eur 
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ro čne. A z tohto dôvodu aj predkladáme materiál v tomt o 

znení s tým, že sa bavíme o dobe piatich rokov, aby  si oni 

mohli aj v rámci svojho rozpo čtovania tieto prostriedky 

zahrnú ť do svojich rozpo čtov. A samozrejme, v zapätí aj 

potom nám za to plati ť.  

 

 Materiál bol prerokovaný, ako som už dnes spomínal , 

vo finan čnej komisii, v mestskej rade vždy s odporú čaním 

schváli ť predmetný materiál.  

 To ľko, prosím, na úvod. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte stanovisko mestskej časti, aby sme. 

 

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

 Ja som si to nechal na záver ako faktickej. Ale, 

samozrejme, ke ď si pozriete materiál na strane 33, je tam  

súhlas mestskej časti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Toto bolo uvedenie materiálu zo strany pána riadit eľa 

magistrátu. 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 8. 

 Nech sa pá či. 

 Pán poslanec Fiala, a potom prvá námestní čka. 

 Nech sa pá či, máte slovo, pán poslanec. 
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Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo; asi som predbehol pani prvú 

námestní čku, ospravedl ňujem sa za to.  

 Nieko ľko poznámok k tomu: 

 Áno, tieto pozemky; v prvom rade podporujem zámer,  

aby tam tá Magio pláž bola aj v budúcnosti.  

 

 A napriek tomu si neodpustím nieko ľko poznámok.  

 Boli tam benefity pre mestskú časť, bolo tam 

vybudované ihrisko, lavi čky, elektrická prípojka aj pod ľa 

materiálu v hodnote 15 000 Eur. To znamená, a teda boli to 

benefity najmä pre mestskú časť Petržalka. 

 

 Ja s vami, pán riadite ľ, súhlasím s tým, že ste sa 

snažili vyrokova ť korektné podmienky, a z tohto poh ľadu 

nemám k materiálu žiadne, žiadne pripomienky.  

 

 Treba si však uvedomi ť, že je to územie v dotyku 

alebo priamo sa dotýkajúce národnej kultúrnej pamia tky 

Sadu Janka Krá ľa.  

 A niektoré skuto čnosti si nevieme celkom; treba 

domyslie ť. Ja nie som nejaký advokát pána starostu Bajana, 

aby som tu posúval jeho myšlienky, ale napríklad s tým 

súvisí aj čistenie Sadu Janka Krá ľa, prípadne niektoré 

ďalšie skuto čnosti. Ak by to mali oni ma ť naozaj na 5 

rokov, vždy v letných mesiacoch, je dos ť ťažko 

predstavite ľné že tam budú niekedy na jese ň sia ť trávu a 

potom sa tam bude do apríla. To sú zbyto čne vynaložené 

prostriedky. 
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 Možno by stálo za úvahu vybudova ť tam možno nejaké; 

možno betónové plochy, na ktoré si oni nevezú ten p iesok, 

ktoré môžu by ť v zimných mesiacoch využité na iný ú čel. 

Možno nejaké klziská, a podobne.  

 

 Mne sa javí, že ešte je tu časový priestor na takéto 

rokovania. Možno zástupcovia mestskej časti, je mi ľúto, 

že sa pán starosta nevyjadril; to opakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vyjadril. 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 No. Ešte je tam taká perli čka, je tam súhlas 

prednostu mestskej časti. 

 (Poznámka.) 

 No, dobré. Nemyslím si, že to je ako stanovisko, n ie 

je to celkom, pod ľa mňa v poriadku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To si riešte doma, v Petržalke. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Dobre. Asi si to má rieši ť Petržalka, ale pre nás je 

to, je to nejaké stanovisko. 
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 Ja by som odporú čal možno aj po tejto diskusii, ktorá 

sa tu ešte pravdepodobne rozvinie, pravdepodobne sa  ni č 

vážne nestane, ak by sme tento materiál po nejakom 

dorokovaní posunuli na nasledujúce zastupite ľstvo, kde by 

som ve ľmi rád tento materiál podporil s nejakými 

doplneniami. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalšia v poradí diskutujúcich je pani prvá 

námestní čka Kimerlingová; nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Vážení kolegovia, ja som teda zástanca tejto pláže  už 

dlhé roky.  

 A dovolím si poveda ť, že aj v ďaka môjmu zásahu v roku 

2006, ke ď som odtia ľ odstránila čiernu stavbu, táto pláž 

tam môže fungova ť. To znamená, že ak niekto ma chce nazva ť 

katom tejto pláže, tak to teda nie.  

 To je jedna vec. 

 

 Druhá vec: To stanovisko mestskej časti tu ako je 

naformulované, to beriem ako súhlas ku krátkodobému  nájmu. 

Keď si pozriete ten list, ktorý je z mestskej časti je, že 

súhlasíme s krátkodobým nájmom. 
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 To znamená, že tak ako po minulé obdobia bývalo, ž e 

na jednu sezónu sa prenajala plocha na pláž, tak s tým oni 

súhlasia.  

 

 Práve že mestská časť mala problémy s tým, že to má 

byť na nejaké dlhšie obdobie. Nemali informácie, za ak ých 

podmienok to všetko bude, at ď. V tomto spo číval ten 

nesúhlas alebo pochybností o tejto akcii. A preto s me 

vlastne chceli, aby tento materiál sme dnes nerokov ali a 

aby to po čkalo do konca mesiaca, aby sa takéto veci 

vyjasnili. 

 

 A okrem toho, ja si dovolím protestova ť proti tomu, 

aby sme súhlas, ktorý je za mestskú časť podpísaný pánom 

prednostom, brali ako súhlas mestskej časti. Ve ď pokia ľ 

viem, starostovia vždy podpisujú tieto vyjadrenia, 

stanoviská k materiálom.  

 

 Takže neviem, pre čo to teraz pán primátor hádže nad 

tým rukou. Pod ľa môjho názoru tam má by ť podpis starostu. 

 

 A to je aj v tom druhom materiáli, ktorý sa týka 

Petržalky, takisto je tam len prednosta úradu podpí saný.  

 A ja to nepokladám za dostato čné. 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 riadite ľ magistrátu. 

 A potom pani poslanky ňa Dyttertová. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu: 

 Ja sa priznám, že ja som chcel po čkať na koniec, ale 

nevydržal som. Predsa my nemôžme by ť advokáti mestskej 

časti. Ke ď nám raz dôjde odpove ď na náš list a je 

podpísaný prednostom, my nebudeme skúma ť či to 

plnomocenstvo má, nemá, alebo pre čo práve odpovedal pán 

prednosta.  

 

 Ako pri všetkej dobrej vôli, ako viete že prebieha jú 

nejaké súdne spory, ktoré niekto tuná podpísal a ni kdy 

nebolo v mestskom zastupite ľstve. Tak akože teraz sa tu 

budeme handrkova ť o to, že nám došiel list z mestskej 

časti a podpísal to niekto iný než si myslíme, že by  to 

podpísa ť mal.  

 

 Ja si myslím, že musíme bra ť do úvahy taký materiál, 

aký nám príde. A ke ď je to odpove ďou na náš list, nie je 

našou úlohou skúma ť, či niekto to oprávnenie mal alebo 

nemal. Ale berme to, že na druhej strane máme korek tného 

partnera, s ktorým nemáme vôbec žiaden problém.  

 

 A to B; my vôbec nespochybníme a nerozporujeme  

akéko ľvek pripomienky, ktoré poslanci majú. My len 

hovoríme o tom, že tento materiál bol štandardne 

odkomunikovaný na všetkých úrovniach a všade bol 

schválený. 

 

 A prís ť dnes na zastupite ľstvo bez toho, že by ste sa 

len čo i na nás obrátili s tým, že máte k tomu nejaké 

pripomienky a navrhnú ť jeho stiahnutie z programu, je 
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absolútne neštandardné. A nemyslím si, že toto by m ala by ť 

úrove ň, akou by sme sa mali riadi 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 Dyttertová. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si myslím, že možno došlo k 

nejakému nedorozumeniu. Ale ke ď mám poveda ť, ako m ňa 

osobne ako poslanky ňu nejak v tejto chvíli nezaujíma čo 

bolo predtým, a či o tom pán starosta vedel a kedy o tom 

vedel. Ja ako poslanky ňa plus ďalších "x" poslancov, ktorí 

sme v čera sedeli, sme sa až v čera dozvedeli o 

pochybnostiach pána starostu priamo z jeho úst. A c elkom 

logických pochybnostiach. 

 

 A preto sme len ni č iné nechceli, ke ďže všetci 

podporujeme túto pláž, len to trošku posunú ť, aby tá 

diskusia nemusela by ť dnes tu, ale aby sa mohla vykona ť tá 

diskusia mimo a mohlo sa to posunú ť o mesiac neskôr, a 

mohli sme to zodpovedne schváli ť. Lebo skuto čne, sú tam 

niektoré otázky, o ktorých už tu hovorila pani prvá  

námestní čka.  

 

 To je celé; je to len o tom, že ja ako poslanec, a k 

to tu mám s čistým svedomím odsúhlasi ť, a v čera ve čer 

počujem pochybností, ktoré sú vážne z môjho poh ľadu, tak 
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chcem ma ť nejaký priestor časový, aby som si to ujasnila. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd má ako ďalší faktickú poznámku k 

pani prvej námestní čke.   

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja si myslím, že keby tie pochybnosti  

boli až také obrovské, tak pán starosta tu sedí. A ur čite 

z jeho úst by vyšli tieto pochybnosti. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalší je prihlásený do diskusie pán poslanec 

Borgu ľa. 

 

 

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

 Pani viceprimátorka, ja som vás katom nazval len 

preto, lebo aj je prvý marcový de ň, a teraz o tom 

rozhodujeme. Myslím si, že keby sme o tom rozhodova li 

neskôr, tak sa môže sta ť, že ten, ktorý tam chce 

prevádzkova ť, tak sa jednoducho na to vykašle a nebudeme 

mať dos ť času na prípravu. Však tie letné mesiace sa, 

alebo jarné, letné mesiace sa blížia ve ľkou rýchlos ťou. Je 
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to krásna vec, super atrakcia, čiže bolo by mi ve ľmi ľúto, 

keby sme o také nie čo prišli.  

 To bola prvá poznámka. 

 

 Druhá poznámka:  

 Pán riadite ľ, dobre to robíš a atrakcia ktorá bola, 

ktorá fungovala v Bratislave dlho zadarmo, tak tebe  sa 

podarilo z toho vyt ĺcť desa ťtisíce Eur. A blahoželám. 

 

 A tretia vec:  

 Chcel by som poprosi ť aj pani Ing. Frindrichovú, aj 

Viktora Strom čeka, či by sa na úrade nemohli zamyslie ť aj 

nad tým, ponúknu ť takéto priestory do sú ťaže aj inde. A 

možno by vznikli podobné pláže; Orange pláž, O2 plá ž a 

neviem aká iná pláž. Nech sa volá akoko ľvek, hlavne nech 

sú to pekné miesta pre Bratislav čanov. A rovnako 

atraktívne tak, ako je Magio pláž; možno pri Eurove i, 

možno, neviem, nechám na magistrát. Nemám ten paspo rt 

majetku, ktorý vy máte.  

 

 Ale možno vy nie čo nájdete a iniciatívne prídete na 

budúcom zastupite ľstve a ponúknete ďalšie priestory, ktoré 

by mohli rovnako dobre slúži ť Bratislav čanom, aj celému 

Slovensku. Ve ľmi pekne ďakujem.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kríž má slovo. 
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Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja nadviažem na to, čo už bolo 

povedané. Došlo tam evidentne k nejakému nedorozume niu v 

komunikácii medzi hlavným mestom a pánom starostom.  Ale, 

ako správne povedala pani poslanky ňa Dyttertová, my ako 

poslanci, ktorí sme z mestskej časti Petržalka, sme sa 

mali možnos ť oboznámi ť s týmto materiálom relatívne 

nedávno. Samozrejme, ho vítame. Ja všetkými desiati mi som 

za to, aby bola Magio pláž znovu zriadená, a v tom lepšom 

prípade mesto získa z toho nejaké finan čné prostriedky.  

 

 Ale rozprávalo sa tu o nejakých fiktívnych 

pripomienkach, a ja ich skúsim aspo ň tak zhrnú ť. Tá doba 

nájmu je relatívne dlhá. To znamená, že ak by sa na ozaj 

osadila nejaká piesková plocha na trávnatú plochu, nechcem 

ís ť do detailov, ale toto je dôležité, na takéto dlhé 

obdobie, tak tá tráva tam povedzme nikdy už nenaras tie.  

 

 Preto bola oprávnená požiadavka, či by tá celá vec sa 

nemohla posunú ť na spevnenú plochu, ktorá je na Tyršovom 

nábreží.  

 

 Taktiež v dobe nájmu sa hovorí o tom, že pláž bude  

prenajatá od 23. apríla. A v tej istej vete, verejn osti 

prístupná od 1. júna.  

 

 To znamená, otázka vzniká, od 23. apríla do 1. jún a 

to bude neprístupnú verejnosti?  

 Bude to ohradené? 
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 Toto sú dôležité veci, ktoré my musíme vedie ť. 

Pretože táto lokalita je ve ľmi silno využívaná ľuďmi aj z 

Petržalky, aj z iných mestských častí.  

 

 Čiže tých otáznikov tam bolo viacero, ktoré sme si 

chceli a nemali sme možnos ť si ich nejakým spôsobom pre 

krátkos ť času vycizelova ť, a preto tu bol ten návrh na 

posunutie toho rozhodnutia.  

 

 Ale ak teda to je z ekonomického h ľadiska pre toho 

prenajímate ľa zásadné, aby to išlo teraz, tak samozrejme 

to môže ís ť, pretože nechceme to zastavi ť. 

 Ale otázniky zostávajú.    

 

 Ja by som si dovolil navrhnú ť jednu vec.  

 Tak ako sme postupovali v prípade obchodného domu 

Aupark, dávam návrh na doplnenie uznesenia, kde 10 % zo 

sumy, ktorú získame z nájmu bude poukázaná mestskej  časti 

Petržalka a viazaná ú čelovo, ú čelovo viazaná na 

upratovanie Sadu Janka Krá ľa.  

 

 Pretože si treba uvedomi ť, že množstvo tých 

návštevníkov tohto zariadenia alebo tejto Magio plá že sa 

následne roztratí po Sade Janka Krá ľa, ktorú mestská časť, 

a to pán primátor vie, za nie malé prostriedky čistí, 

upratuje. Staráme sa tam o tú zele ň. To znamená, že budú 

zvýšené nároky na jeho upratovanie. Aj boli aj v 

minulosti.  

  

 To znamená, že ak sa nám podarilo, čo je výborné, zo 

strany pána riadite ľa získa ť za ten prenájom nejaké 
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finan čné prostriedky, bol by som ve ľmi rád, keby 10 % z 

tejto sumy išlo ú čelovo Petržalke, ktorá by to viazane 

použila na upratovanie sadu. 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 He čko. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja samozrejme, je to  

zaujímavá myšlienka, vy členi ť nejakých 10 % zo sumy 

prenájmu. Len mám obavy, či tu nevznikne nejaký precedens. 

Ja narážam na Devínsku, kde sa čoskoro otvorí cyklomost, 

budú tam chodi ť turisti a teraz tu budeme ako rieši ť 

upratovanie? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Slovo má pán poslanec Kubovi č, ako riadne prihlásený 

do diskusie. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ja by som to 

tu trošku ozrejmil, to čo tu hovoríme o tých stanoviskách. 

V prvom rade to stanovisko, ktoré je v materiáli 
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priložené, tak je k materiálu, ktorý hovorí o 

krátkodobosti toho prenájmu. To znamená, že hovorím e o 

dvoch rôznych veciach.  

 

 Teraz mám na stole stanovisko z 27. februára z 

mestskej časti Petržalky, kde sa hovorí a kde sa vyjadruje 

k dlhodobému. A to je práve to, čo tu v diskusii odznelo, 

ja neviem zdržiava ť a nechcem opakova ť to, čo hovorili 

moji predre čníci. Skrátka, ur čité veci tým pádom sa menia. 

Bolo to tu jasne povedané, že pokia ľ po čas piatich rokov 

takáto prevádzka bude a bude tento prenájom, tak 

samozrejme, je úplná, môžem to tak poveda ť, hlúpos ť, 

revitalizova ť tento pozemok na zimu, nasadi ť tam trávu a v 

apríli ho zase ideme potom prikry ť pieskom, a podobne. 

 

 Tieto veci, o týchto veciach chcela mestská časť, 

vedenie mestskej časti ešte diskutova ť. To je celé. 

 

 To znamená, že neberme to tak, že mestská časť si 

teraz robí po dvoch týžd ňoch, alebo po dvoch mesiacoch  

mení stanoviská ako sa jej zachce, alebo ako sa vys pí 

niekto tam. To ur čite nie.  

 

 Jednoducho chce seriózne, skrátka po ňať tento 

priestor z toho titulu, že sa jedná o dlhodobý pren ájom. 

To je celé. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Slovo má pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Ja sa vrátim k strane 32 materiálu , 

tam mám výpis z hlasovania komisie. Hlasovanie: prí tomní 

5, za 5, proti nula, zdržal sa 5.  

 

 Neviem či boli; teda vychádzal som z toho, že to 

neprešlo, ale zrejme niekde je chyba. Možno nikto, nikto 

nebol, alebo nikto sa nezdržal, v takom prípade to naozaj 

prešlo, ale to stanovisko komisie je zvláštne. A to  je 

dôvod, pre čo som sa prihlásil. 

 

 Ja by som to naozaj rád podporil o mesiac v tomto 

rokovaní. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ešte raz, pán poslanec Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som len tak na od ľahčenie kolegovi 

Hečkovi z Devínskej povedal, že most Chucka Norrisa sa  

nebude nikdy plný odpadkov, pretože odpadky sa Chuc ka 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dúfam, že touto cestou naša diskusia pokra čova ť 

nebude.  

 Ke ďže sa do nej nikto neprihlásil, dám slovo 

navrhovate ľovi, pánovi riadite ľovi magistrátu. 

 Nech sa pá či, prosím, pán riadite ľ reaguj. 

 

 

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

 Ďakujem. Mne táto diskusia pripomína posledné 

zastupite ľstvo, ke ď sme rokovali o jednom materiáli, 

dohodách s Ministerstvom vnútra a mestom Bratislava , jak 

drvivá vä čšina ho vychválila aký je dobrý a vždy k tomu 

mali nejaké pripomienky. 

 

 Ja by som vás chcel poprosi ť, všetky tieto otázky, 

ktoré tuná vznikli, a opakujem, a to je aj odkaz pá novi 

Kubovi čovi, tri týždne je verejný tento materiál. Tri 

týždne sme o tom mohli komunikova ť. Už na finan čnej 

komisii sme hovorili, o aký model ide, lebo sme pro ste 

nechceli, aby to bolo dávané bezodplatne.  

 

 Ke ď si pozrite tú zmluvu ktorá tam je, je jasne 

napísané, že priestor má by ť verejný a nikdy nemôže by ť 

oplotený.  

 

 Pre čo je tá nájomná zmluva uzatváraná skôr ako bude 

samotná pláž prevádzkovaná? 
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 No, pochopite ľne. Lebo za 24 hodín tam ten piesok a 

tú pláž ur čite neupravíte do takej podoby, ako by vyzera ť 

mala.  

 

 Z tých ostatných poznámok, ktoré tu boli, o viazan í 

alebo neviazaní, to nechávam, samozrejme, na kreati vitu 

poslaneckých návrhov, ako to napríklad bolo už pri 

spomínanom Auparku, kedy ja som to mal v tých pozná mkach, 

lebo to odznelo od pána Fialu, že či by sme nie čo také 

nerobili a neprispievali na Sad Janka Krá ľa? Tak som chcel 

poveda ť, že za chví ľku Sad Janka Krá ľa bude botanická 

záhrada, ke ď to takto ďalej pôjde. Ale, samozrejme, je to 

vždy len a len na mestskom zastupite ľstve.  

 

 Každopádne, ke ď sa všetci zhodneme v tom, že Magio 

pláž je dobrý projekt a že bude dlhodobo udržate ľný, a my 

oproti tomu ešte dostaneme 20 000 Eur, zmluvu ke ď si 

pre čítate, vždy bude verejne prístupná, nikdy nebude 

oplotená, vždy má povinnos ť upratova ť po sebe a da ť to do 

pôvodného stavu, ja vážne tej diskusii nerozumiem. Ale rád 

sa nechám, teda možno že neskôr si to vysvetli ť. 

 

 A nikdy sme sa nevyhýbali žiadnej diskusii.  

 Opakovane, je to absolútne neštandardná táto 

diskusia. A nemyslím si, že má priestor na mestskom  

zastupite ľstve.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Vážený pán poslanec, nemôžte ma ť faktickú poznámku, 

lebo už sme po diskusii, už je závere čné slovo. 

 Takže, prepá čte, nemôžem vám udeli ť slovo.  

 

 Ja chcem ešte dve veci doda ť: 

 Keby bola spolo čnos ť do 31. 10. požiadala, v zmysle 

platnej zmluvy, ktorá bola dovtedy platná, nemáme t u o čom 

diskutova ť, pláž by tam bola znovu. Znovu by sa 

revitalizovalo prostredie. 

 

 To znamená, tu nikto nechce ma ť 5 rokov piesok na 

jednom mieste. Ja neviem, o čom Petržalka rozpráva. 

Nechápem, pre čo ste nám 27., to bolo v pondelok, toto 

stanovisko neposlali. Ak má naozaj taký dátum, ako tu pán 

poslanec povedal.  

 

 Ako nás mrzí to, že je zastupite ľstvo 1. 3., a de ň 

predtým sa tomu venujeme. Mohli ste nám da ť v pondelok 

avízo, že je problém, a veci sme si mohli vysvetli ť. 

 

 Naozaj vás chcem pekne poprosi ť, skúsme tu vec 

zvládnu ť, pretože to prostredie, kde sa tá pláž odohráva, 

je mimoriadne atraktívne. Všetky tie konkuren čné projekty, 

ktoré sa v Petržalke realizovali, nikdy nemali takú  

návštevnos ť, taký úspech, ako práve táto. Je to na 

najlepšom mieste, aký je. 

 

 Bola tam snaha revitalizova ť, je to ťažké, lebo tie 

masy piesku tam urobia samozrejme zásah do tej prír ody, 

ale vždy sa ten prevádzkovate ľ o to snaží. Je tam 
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zábezpeka, ktorá sa skladá v prospech mestskej časti, kde 

on musí zabezpe či ť revitalizáciu. Ak to nezabezpe čí, 

peniaze prepadajú a mestská časť sa o to stará. 

 

 Čiže sú tam veci, kde chránime to prostredie. 

 Posúva ť tá pláž sa celkom dobre nedá.  

 

 Takže ja si myslím, že ak hovoríme o dlhodobom 

prenájme, 5 rokov je krátkodobý prenájom, prosím.    

 

 Keby sme riešili 10, 15, 20 rokov, vtedy by som vá m 

rozumel a išiel by som na to, aby sme o tom diskuto vali. 

Doteraz to bolo tak, že rok, a môže sa pred ĺži ť. Ale bola 

tam opcia, že ke ď požiada, musí pred ĺži ť mesto.  

 

 Teraz hovoríme 5 rokov, pripravte si zámer, urobte  to 

čo treba. S tým, že tie podmienky sú známe, dramatic ky sa 

ten priestor nemôže zmeni ť, pretože tá pláž má koncept, 

ktorý je limitovaný tým priestorom.    

 Len to ľko poznámky z mojej strany, pretože tiež o tom 

probléme nie čo viem.  

 

 Uzatvorili sme, prosím, diskusiu, aj závere čné slovo.  

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii prišiel jeden návrh na doplnenie  

pôvodného návrhu, o ktorom budeme hlasova ť. 
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 Je to návrh pána poslanca Kríža, ktorý dop ĺňa bod 3, 

s podmienkami bod 3: 10 % z nájomného bude poukázan ých pre 

mestskú časť Petržalka ako ú čelová dotácia na údržbu Sadu 

Janka Krá ľa.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 To je vlastne dopl ňujúci návrh. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Áno. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže budeme o ňom hlasova ť.  

 Pán poslanec Kríž predniesol svoj návrh, ktorý ter az 

pre čítala pani predsední čka. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Kto súhlasí s tým, aby z toho výnosu 10 % bolo 

alokovaných pre mestskú časť Bratislava - Petržalka. 

 Vyjadríte sa, prosím.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Sedemnás ť za, traja proti, štrnásti sa hlasovania 

zdržali.  

 Opä ť chýbal jeden hlas.  
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 Pán poslanec, konštatujem, že návrh, ktorý ste 

predložili, nebol prijatý. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bol 

predkladate ľom písomne predložený.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Samozrejme, sme si vedomí toho, že hlasujeme o 

prípade hodného osobitného zrete ľa, čiže na schválenie 

treba tri pätiny všetkých poslancov.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o predloženom 

návrhu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, deviati 

sa zdržali. 

 

 Ke ďže nám chýbali dva hlasy, takže uznesenie nebolo 

prijaté.  

 A tí, ktorí mali iný názor si vynútili to, že sa t ým 

budeme zaobera ť o mesiac na rokovaní. Ale ja to považujem 

za legitímne. Využili ste svoje právo, presadi ť názor, aby 

sme sa tým znovu zaoberali. Budeme komunikova ť s mestskou 

časťou.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

164  

 

 A k materiálu sa, vážení poslanci a poslankyne, 

vrátime o mesiac na našom najbližšom rokovaní.   

 Ďakujem ve ľmi pekne; ve ď to je dôležité. 

 Ďakujem ve ľmi pekne za prerokovanie bodu číslo 8. 

 

 Prejdeme k bodu číslo 9. 

 

 

 

BOD 9:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 3026 pre spolo čnos ť CRESCO POPPER INVESTMENT, 

a.s., so sídlom v Bratislave  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Opätovne je tu materiál, ktorý 

už raz bol prerokovaný na mestskom zastupite ľstve alebo na 

mestskej rade kedy bola dohoda, že bude potrebné eš te 

doladi ť vz ťahy s mestskou časťou Petržalka. 

 

 Ke ďže všetky tieto rokovania prešli, materiál 

opätovne predkladáme na mestské zastupite ľstvo. Materiál 

bol prerokovaný vo finan čnej komisii ako i v mestskej rade 
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vždy s odporú čaním schváli ť predmetný materiál. Jedná sa o 

vybudovanie prístupovej cesty a infraštruktúry. A p o 

vybudovaní tejto infraštruktúry, samozrejme bude od ovzdaná 

naspä ť mestu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. 

 Otváram rokovanie alebo diskusiu k bodu číslo 9. 

Diskusiu. 

 Nech sa pá či. 

 Konštatujem, že sa k tomuto bodu nikto neprihlásil . 

 Pani predsední čka, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu. Ide o 

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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 Bod číslo 10. 

 

 

 

BOD 10:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

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

sociálnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom v 

Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, máš slovo. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o prenájom 155 m2 za 

účelom vybudovania verejne prístupného parkoviska. 

Materiál bol prerokovaný vo finan čnej komisii, v mestskej 

rade, vždy s odporú čaním schváli ť predmetný materiál. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 10.  

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu. Ide o 

prípad hodný osobitného zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 10. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Bod číslo 11. 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Dúbravka, parc. č. 2824/1, spolo čnosti WOLFSTONE, s.r.o., 

so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o prenájom 17 m2 

pozemku pod stavbou s rýchlym ob čerstvením, nachádzajúcim 

sa v katastrálnom území Dúbravka. Materiál bol prer okovaný 

vo finan čnej komisii, v mestskej rade, vždy s odporú čaním 

schváli ť predmetný materiál. A je tam aj súhlas mestskej 

časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa faktickou poznámkou  

hlási pán poslanec Nesrovnal. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Navrhujem, aby sme šli bez 

úvodného slova v prípadoch, kde sú súhlasné stanovi ská 

komisií a všetkého, hej. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Čiže budeme to bra ť tak, že ke ď povieme, že bez 

úvodného slova, tak všetky tie stanoviská na ktoré sa 

zvyknete pýta ť, sú kladné.  

 Iba ke ď bude iná situácia, budeme to uvádza ť.  
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 Ďakujem za túto procedurálnu poznámku. 

 

 K samotnému bodu 11 sa nikto neprihlásil. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia, ako o prípade hodného osobitného zrete ľa. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod číslo 12: 

 

 

BOD 12:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov, k. ú. Vajnory, parc. 

č. 2688, parc. č. 2681, parc. č. 2686/5, parc. č. 623/3, 
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parc. č. 2714/1 a parc. č. 2696 v Bratislave, združeniu 

Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom Jure  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladáme bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Ke ďže sa do nej nikto neprihlásil, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť.  

 Slovo má pani predsední čka návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, ktoré je písomne 

predložené, ako o prípade hodného osobitného zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentuje sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Bod číslo 13. 
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BOD 13:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 22195/2 spolo čnosti Pressburg Urban Projects, 

a.s., so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Opä ť bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, prosím návrhovú 

komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu ako o 

prípade hodného osobitného zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

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

nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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 Bod číslo 14.  

 

 

BOD 14:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Ružinov parc. č. 1222/28 a parc. č. 22218/11 spolo čnosti 

REALIZ, a.s., so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Materiál sa predkladá bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Ke ďže sa nikto neprihlásil, prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené. Ide o prípad hodný osobitného z rete ľa.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

   

 Prijali sme platné uznesenie. 
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 Bod číslo 15. 

 

 

BOD 15:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu stravovacej jednotky Domova sen iorov 

ARCHA, Rozvodná 25, Bratislava  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Opä ť bez úvodného slova. 

 Prosím prihlášky do diskusie. 

 Ak sa nikto nehlási, dávam slovo návrhovej komisii . 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia ako o prípade hodného osobitného zrete ľa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Prijali sme platné uznesenie.   
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 Bod číslo 16.  

 

 

BOD 16:  

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Vino hrady, 

do správy Domova seniorov ARCHA na Rozvodnej 25 v 

Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Materiál tiež predkladáme bez úvodného slova, takž e 

nech sa pá či vaše vyjadrenia. 

 Nikto sa do diskusie neprihlásil, prosím opä ť 

návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

písomne predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťtri za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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 Bod číslo 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Dodatok č. 1 zria ďovacej listiny Základnej umeleckej 

školy, Exnárova 6, Bratislava  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

  Tiež je to bez úvodného slova, pretože v tom 

materiáli nevidíme žiadne rozpory. 

 Takže otváram diskusiu k bodu číslo 17. 

 Ke ďže sa nikto do diskusie neprihlásil, dávam slovo 

návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrh uznesenia tak, ako bol 

písomne predložený.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Pán poslanec Nesrovnal bude ma ť dneska vä čší obed, 

lebo ste mali dobrý procedurálny návrh. Ve ľmi sa mi to 

páči tak ako sa zdynamizovalo to rokovanie. 
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 Ale ja myslím, že je to aj pripravenými materiálmi ; 

aj tým že sú prerokované vlastne dopredu a netreba to tu 

všetko opakova ť, pretože v materiáli sa to píše. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Konštatujem, že máme tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťjeden za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. 

 

 Čiže sme prijali uznesenie aj k bodu číslo 17. 

 

 Bod číslo 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh na schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej s úťaže o 

najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na zabezpe čenie 

služby automatického systému poži čiavania bicyklov v 

Bratislave a schválenie podmienok obchodnej verejne j 

súťaže  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Myslím, že toto si zaslúži aspo ň krátke úvodné slovo, 

pán riadite ľ. Takže prosím, keby si uviedol tento 

materiál. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Napriek tomu teda, že je tam súhlas finan čnej komisie 

a mestskej rady, krátke úvodné slovo. 

 

 Jedná sa o pilotný projekt, kedy sme chceli za čať 

poskytova ť alebo rozvíja ť cyklodopravu nielen z h ľadiska 

budovania cyklotrás ale zárove ň poži čiavania bicyklov v 

rámci vytypovaných zón, ktoré sme vám tam napísali v roku 

2012 a následne v roku 2013.  

 

 Ke ďže prišlo viacero podnetov od spolo čností, resp. 

organizácií, ktoré by chceli prevádzkova ť túto službu na 

území Bratislavy, snažili sme sa v čo najlepšej viere 

vypísa ť také sú ťažné podklady, aby sa mohol prihlási ť čo 

najvä čší po čet uchádza čov a nastavi ť kritéria, aby sme 

vedeli vyhodnoti ť toho najlepšieho smerom k mestu, resp. 

naše priority sú, aby sa táto služba mohla poskytov ať 

dlhodobo; aby bola dlhodobo udržate ľná.  

 

 Nie je našim prioritným cie ľom získava ť peniaze z 

prenájmu za stojiská, lebo to je len technický pros triedok 

k tomu, aby sa tieto bicykle mohli poži čiava ť. Takto sú aj 

nastavené samotné sú ťažné podklady. Veríme v to teda, že  

v priebehu tejto jari budeme môc ť za čať poskytova ť túto 

službu nielen Bratislav čanom ale aj návštevníkom 

Bratislavy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán riadite ľ.  
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 Otváram diskusiu. 

 Máme dvoch prihlásených poslancov, ako prvý; troch  

prihlásených. 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem ve ľmi pekne za slovo. Samozrejme sa chcem 

poďakova ť spracovávate ľom za výborný materiál a za tento 

nápad. Myslím si, že Bratislava takúto službu sa po kúšala 

poskytova ť pred nejakým pár rokmi. Nakoniec to skon čilo 

neúspechom, ale pevne verím, že tento krát to vyjde . V 

každej európskej metropole myslím že takáto služba je 

prístupná. A pevne verím, že sa ujme aj v našom hla vnom 

meste a že ju ocenia hlavne turisti.  

 

 Dnes máme taký gramatický de ň; a chcem na záver 

upozorni ť na obrovskú hrúbku v dôvodovej správe, kde sú 

viacerí potenciálni dodávatelia s tvrdým "y", množn é číslo 

prídavného mena, takže viem, že pán primátor si na tieto 

veci potrpí. Takže viacerí s tvrdým "y" je tam.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, šampanské, ktoré som s ľúbil pani 

námestní čke Kimerlingovej, síce ešte nedostala, ale za 

hrúbku v materiáli dávam šampanské. Takže dostane h o aj 

pani námestní čka, aj vy.  

 Myslím si, že je to vážna vec.  
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 Možno ste si všimli, ke ď pán riadite ľ uvádzal 

materiál, tak hovorí po bratislavsky bicygel, po sl ovensky 

je bicykel, ja zase hovorím nigdo miesto nikto, tak že máme 

tu také bratislavské tóny, ale ďakujem za túto poznámku, 

lebo hrúbky nepatria ani do bratislavského jazyka.   

 Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. V tom vymenovávaní, kom u 

ste dlžný, tak ešte sa musím hlási ť o slovo, lebo aj ja 

som došla na hrúbku a s ľúbili ste mi už pred vyše rokom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak ideme na to. Prosím. 

 

 

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

 Takže stojím v rade. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Hlásim sa verejne, že šampanské do budúceho  

zastupite ľstva budú na svojich miestach. Ďakujem ve ľmi 

pekne. 

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

 Mňa mama ako rodinného Bratislav čana samozrejme stále 

sekírovala za tú výslovnos ť. Ale posledné 4 roky ma nebaví 

odpoveda ť na otázku, kedy som sa pris ťahoval z Košíc? 

Takže musel som zmeni ť troši čka svoj prízvuk, a tým pádom 

sa všetkým ospravedl ňujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hr čka má faktickú na pána poslanca 

Kríža, lebo tam sme teraz. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:   

 Ja už ke ď sme tu pri tej gramatike, tak často krát sa 

tu vyká - tyká. Tak ke ď už teda máme by ť správni a mne to 

strašne píli uši, ke ď niekto hovorí, že pán primátor by 

mal; ale nie mal, ale "mali" by ste. Ako strašne ve ľa ľudí 

to často krát používa. Tak ke ď sme pritom, tak len chcem 

na to podotknú ť, že vyká sa v množnom čísle, nie v 

jednotnom, že vy by ste mal, vy by ste mohol, ale t o vy by 

ste mali, vy by ste mohli. Bolo to tu dneska pár kr át. 

Nechcel som sa k tomu vyjadrova ť, ale ke ď ste za čali s 

gramatikou, tak.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, vy ste môj spojenec. Malé šampanské 

prichystám aj pre vás.  

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Už aj mne by ste mohli nie čo. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Musíš nájs ť hrúbku; musíš nájs ť hrúbku. 

 

 

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

 Nejakú f ľašti čku.  

 Ale vážne.  

 Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, t oto 

je úžasná vec, ktorá ke ď sa podarí, tak sa podarí v 

Bratislave, tak je to pekný výsledok. Podobné veci fungujú 

v každej vä čšej metropole Európy.  

 

 To, čo bol pokus dávno v Bratislave, tak to bolo ozaj 

také riešenie na kolene, kde sa vyhádzalo pár biely ch 

bicyklov do ulíc Bratislavy, ktoré vydržali celé 

dopoludnia. 

 

 Toto je vec, ktorá ke ď naozaj to zoberie profesionál 

do rúk, tak si myslím že to bude slúži ť nielen turistom 

ale hlavne bude slúži ť Bratislav čanom. A zasa je to 

alternatívny spôsob, ako sa premiest ňova ť po Bratislave.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

182  

 

 Ja mám k tomuto materiálu dva pozme ňujúce návrhy:  

 

 Jeden vyplýva z toho, že chcem, aby tá sú ťaž sa 

uskuto čnila čo najrýchlejšie, aby bola vyhodnotená čo 

najskôr. Zárove ň, aby boli všetky zákonné lehoty dodržané. 

 

 A preto som si odkomunikoval s magistrátom, konkré tne 

s pánom Feikom termíny o aké sa to dá skráti ť. A všetky 

tie predkladania a vyhodnocovania chcem skráti ť o 14 dní. 

 

 Preto ten pozme ňovací návrh prvý znie:  

 Zmena termínov obchodnej verejnej sú ťaže v 

jednotlivých častiach takto: 

 V bode 2, vyhlásenie sú ťaže do 5. 3. 

 V bode 3, prevzatie podkladov od 5. 3. do 4. 4. 

 V bode 4, odovzdanie sú ťažného návrhu od 5. 3. do  

               4. 4. 

 V bode 5, otváranie obálok so sú ťažnými návrhmi a  

               vyhodnocovanie 5. 4. 2012 

 V bode 6, schva ľovanie na mestskom zastupite ľstve d ňa 

               31. 5. 2012 

 A v bode 7, zverejnenie výsledku sú ťaže 31. 5. 2012. 

 

 Termíny textu v častiach 9.3. 9.6. a 11 sa opravia v 

súlade s príslušnými termínmi, ktoré som teda uvádz al. 

 

 A tým, že tieto lehoty skrátime o dva týždne, tak v 

kone čnom dôsledku dosiahneme vyhodnotenie celej tej sú ťaže 

o mesiac skorej. 

 Toto je môj prvý pozme ňovací návrh.  
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 A druhý pozme ňovací návrh vyplýva z toho, že zase 

Staré Mesto, takisto ako k MHD ani tu to nedalo žia dne 

svoje pripomienky. Mrzí ma, že tu nesedí ani pán Šo včík, 

ani pani Rosová, lebo všetky relevantné mestské časti 

dali, či to bol Ružinov, či to bolo Nové Mesto, či to bola 

Petržalka, naozaj v tom materiáli vidíme, kde oni c hcú ma ť 

tie stanovištia.  

 Staré Mesto sa, žia ľ, k tomu nevyjadrilo.  

 

 A preto ja chcem doplni ť tento materiál o ďalšie dve 

stanovištia v Starom Meste. 

 

 V tej prvej etape júl 2012 doplni ť deviatu stanicu na 

rohu Medická záhrada - malý trh na Po ľnej ulici. 

 

 A v tej ďalšej etape v apríli 2013 doplni ť trinástu 

stanicu pri Justi čnom paláci na námestí Martina Benku. 

  

 Toto sú moje dva pozme ňovacie návrhy, ktoré 

predkladám, samozrejme aj písomne.  

 Ďakujem ve ľmi pekne za pozornos ť.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie chce reagov ať 

pán riadite ľ magistrátu. 

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

 Ja sa priznám, že zabudol som ten pôvodný dôvod, 

pre čo som sa prihlásil na faktickú. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Termíny.    

 

 

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

 Mám; ahá, termín.  

 Tak o dva týždne, tak ke ď pán Feik bol taký šikovný 

poradil s termínmi, tak dúfajme, že zabezpe čí aj 

uznesenia, aby pán primátor to dovtedy stihol podpí sať. 

Lebo to je pod ľa mňa taký hrani čný termín a nie je úplne 

o. k., ale veríme, že výnimo čne to môžme zvládnu ť do 

budúcna. Poprosím si takéto termíny odpusti ť.  

 

 

 A čo sa týka pozme ňováku, Martin, ja by som ťa chcel 

poprosi ť, keby že to čo navrhujete v tom Starom Meste na 

rok 2012, ako na tento rok, že by ste to presunuli aspo ň 

do roku 2013 kvôli tomu, že ke ď sa táto služba bude 

spúš ťať, už dnes vlastne tá hlavná diskusia je o tom, a 

ten finan čný štart nie je úplne jednoduchý pre niekoho z 

nich. A sme sami zvedaví, kto sa všetko prihlási.  

 

 Čiže ak to nie je úplne nevyhnutné, ďaleko viac by 

sme ocenili, keby že do roku 2013 a nie 2012 v tých  

súťažných pochodoch. V ďaka. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Pán riadite ľ, Viktor, teda ja by som, ja ostanem 

pritom, že ja v podstate dohá ňam zanedbanú prácu zo strany 

Starého Mesta. Staré Mesto nedalo tie pripomienky, čo ma 

teda strašne mrzí, že úrad toto zaspal, a v tomto 

zastupite ľstve sú to dve veci pri ktorých zaspal. Ja som 

to rozdiskutoval so starostkou Rosovou a práve tá M edická 

záhrada s tým trhoviskom Po ľná sa nám zdá ako dôležité 

miesto pre Bratislav čanov, kde by práve takéto stanovisko 

bicyklov malo by ť.  

 

 Tých stanovísk je tam dos ť. Jedno navyše zase už až 

taká katastrofa nebude. 

 A predpokladám, že ďalšie mestské časti nebudú ma ť k 

tomu ďalšie pripomienky, ke ďže oni sa vyjadrili v tých 

písomných stanoviskách. Staré Mesto sa, žia ľ, nevyjadrilo.  

 

 Čiže ostanem pri tom, že v tejto prvej etape pri 

Medickej záhrade. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Uhler, vašu faktickú poznámku už nemô žem 

akceptova ť, pretože pán re čník vlastne zareagoval na 
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faktické na jeho adresu. Predpokladám, že to poviet e vo 

svojom vystúpení, na ktoré ste riadne prihlásený. 

 Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tak v prvom rade by som chcel  

poprosi ť pánov kolegov Martina a pána kolegu Viktora, aby 

si svoje technické pripomienky vydiskutovali predtý m, lebo 

teraz meni ť koncept materiálu sa mi zdá trochu 

populistické. A vylieva ť špinu na Staré Mesto je hlúpe. 

 

 Ja sa chcem vyjadri ť k tomu materiálu.  

 Celkove je to, samozrejme, atraktívny projekt, kto rý 

treba podpori ť. Svojim spôsobom je to paradoxné, že 

zavádzame poži čiavanie bicyklov, pretože nemáme okrem 

Košickej ani meter cyklotrasy, takže nevieme, kde t í 

cyklisti budú jazdi ť.  

 

 Trochu sa dá dôvodi ť z toho materiálu, že sa jedná 

hlavne o miesta, kde sa jazdi ť dá aj bez cyklotrasy, a to 

sú Dunajské nábrežia.  

 

 Ale iní, sú tam iné problémy, na ktoré upozor ňuje aj 

Cyklo Koalícia, a to je že podobné koncepty sa schv aľujú 

tak, aby stanovištia boli v ur čitej dojazdnej dobe, čiže 

tak 500 - 600 metrov. Aby ľudia, ke ď si poži čajú bicykel a 

prídu k nejakému stanovisku ho odovzda ť, a to bude plné, 

mali ešte nejaký komfort dosta ť sa k ďalšiemu stanovisku a 

tam ho odovzda ť, aby ho nehodili a nemuseli plati ť za ňho  
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náhradu, respektíve aby neboli vystresovaní čo s tým 

bicyklom teraz majú robi ť.  

 

 Tento problém predložený materiál trochu nerieši v  

časti, kde sa hovorí o Železnej studni čke, pretože ke ď 

niekto príde s bicyklom na Železnú studni čku a nájde ho 

plný ten stojan, tak neviem čo s ním spraví.  

 

 Podobne Ekonomická univerzita v Petržalke je troch u 

ďaleko od tých ostatných stanovísk.  

 Takže si myslím, že toto by sme mali asi dorieši ť s 

tým navrhovate ľom; pod ľa toho s tým kto vyhrá túto sú ťaž.  

 

 

 Druhú poznámku ktorú mám je v tom, že jednak sa je dná 

o atraktívny projekt pre Bratislav čanov, ale mali by sme 

myslie ť aj na turistov. A preto mi tam chýba stanovisko 

pred Železni čnou stanicou Petržalka, odkia ľ vedie krásna 

cyklotrasa až do stredu mesta, kde by sa to ponúkal o. 

Práve takto by sme tých turistov, tých Rakúšanov, k torí sú 

na to navyknutí, vedeli dosta ť z Petržalky do mesta.  

 

 

 A tretí bod je ten, že napriek tomu že ide o 

atraktívny projekt pre ľudí a pre turistov, tak je to 

samozrejme biznis model, a ten bude založený na rek lame. 

Tie bicykle budú jednak bicykle, ale budú to aj nos i če 

reklamy.  

 

 A tu si myslím, že by sme mali ako mesto, ako 

samospráva, ktorá chráni verejný priestor ma ť slovo o tom, 
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aká reklama na tých nosi čoch bude umiest ňovaná. Myslím si, 

že by sme mali vedie ť hovori ť s tým ví ťazom, či tam budú 

reklamy na kasína napríklad, na no čné podniky a podobné 

veci, ktoré by sme my asi nemali do verejných pries torov 

púš ťať. 

 

 Riešenie vidím v tom, že pod ľa bodu 8.2. má každý 

záujemca predloži ť predbežný marketingový plán. Asi tam sa 

o tom bude hovori ť.  

 

 A predpokladám, že do tej komisie na vyhodnotenie 

ponúk pozvete poslancov a zástupcov Cyklo Koalície,  a tam 

sa tento element bude rieši ť. Pokladám to za dôležité.   

 

 A ke ď už sme pri jazykovom purizme, tak v bode 8.6. 

sú ú častníci povinní predloži ť čestné "prehlásenie". 

Myslím si, že prehlasuje sa zo Slovanu do Interu, a le ke ď 

má niekto nie čo poveda ť, tak to má vyhlási ť.  

 Tak to by som prosil tiež o čestné vyhlásenie, nie 

prehlásenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto by som povedal, že je zaužívaný termín, ale 

nechcem sa teraz spori ť.  

 

 Pozriem sa na to, lebo to je vážna vec. Používame 

často naozaj slová " čestné prehlásenie" ale len preto, že 

je to zaužívaný terminus technicus.  
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 Nechcem sa teraz jazykovo spori ť, lebo dávam slovo 

pánovi poslancovi Uhlerovi, ktorý je ďalší prihlásený v 

našej diskusii. 

 

 

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

 Ďakujem. Vä čšinu veci, ktoré som chcel poveda ť, mi už 

zobral z úst pán Nesrovnal, s čím samozrejme súhlasím.  

 

 Na margo toho čo povedal pán kolega Borgu ľa, by som 

teda povedal, že asi ak si to on rozdiskutoval s pa ni 

Rosovou, ja to pokladám za nejaké vyjadrenie z jej strany. 

A myslím si, že už toto je nejaký signál, že sa chc ela s 

tým zaobera ť. A netvrdil by som, že zanedbala nejaké svoje 

povinnosti. Prostredníctvom vás to možno odkázala d o tohto 

zastupite ľstva. 

 

 A čo sa týka samotných bicyklov, nie je len  

dôležité, aká reklama tam bude, ale aj aká ve ľká bude 

reklamná plocha na tom bicykli. Či to bude len v tom 

priestore pod sedadlom, alebo nebodaj budú ma ť teda 

cyklisti za chrbtom vlajo čky, ktoré budú ohyzdne pôsobi ť. 

Ako videl som rôzne varianty. Takže skôr ako sa pod píše tá 

zmluva, naozaj by sa mali k tomu vyjadri ť ľudia, ktorí 

budú ma ť možnos ť vidie ť, ako bude vyzera ť ten bicykel.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, zrejme sa budete vyjadrova ť aj vy, lebo 

som vás navrhol za predsedu komisie, ktorá to bude 
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vyhodnocova ť. Takže ako cielil som skôr do dopravnej 

komisie. Vás, ktorí sa zaoberáte otázkou dopravy, b udete 

pritom, poviete svoj názor. Vidíte, že tie kritéria  sú 

členité, takže budete sa môc ť k tomu vyjadri ť.  

 Pán poslanec Drozd sa hlási. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja naozaj tento materiál podporujem a  

vítam ho. Sta čí sa ís ť pozrie ť do ved ľajšej Viedne, tam 

tento systém funguje. Takisto ten vzh ľad tých bicyklov a 

povedzme umiestnenie tej reklamy na tých bicykloch,  to sa 

dá pekne prevzia ť, alebo poprípade vylepši ť pre Bratislavu 

možno aj nejakým erbom Bratislavy, at ď. 

 

 Myslím, že toto sú štandardné veci, ktoré sa dajú,  

dajú realizova ť. 

 

 Ja ešte k tomu Ružinovu, no, sú tam dve stojiská 

navrhnuté v mestskej časti Ružinov, a to je Eurovea a 

takisto autobusová stanica. Je to na okraji, vyslov ene na 

okraji Ružinova.  

 

 

 Ja naozaj by som chcel, aby sa jedno stojisko vtia hlo 

aj do vnútra Ružinova. A si myslím, že takéto stoji sko by 

mohlo by ť na trhovisku na Mileti čovej, ktoré trhovisko je 

najvä čšie v Bratislave. Ja si myslím, že aj to by bol 

ur čitý podnet na to, ke ď tam chceme dosta ť turistov, 

podiel na to, aby sa za čalo s revitalizáciou tohto 

trhoviska, aby naozaj sa to trhovisko posunulo do t ých 
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hodnôt, ktoré by malo ma ť. A neboli by to iba stánky s 

vietnamskými vecami. 

 Čiže možno zauvažova ť nad tým v tom ďalšom horizonte 

o stojisku na trhovisku Mileti čova. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa už nikto do diskusie neprihlásil, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť.  

 A prosím pána riadite ľa magistrátu o vyjadrenie 

predkladate ľa.  

 Nech sa pá či.  

 

 

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

 Dobrá diskusia to bola. Ale nie, v zásade, 

samozrejme, ja ke ď som aj myslel, lebo nemám tu ani jednu 

poznámku na čo by bolo potrebné extra reagova ť; skúsim len 

zobra ť tie poznámky, ktoré tu odzneli. Samozrejme, tie sú  

súčasťou, a som tak prikyvkával hlavou, takže to boli tie  

odpovede že áno. 

 

 V komisii budú poslanci, budú sa tam vyhodnocova ť 

všetky marketingové veci, budú sa posudzova ť bicykle, čo a 

akým spôsobom má by ť urobené. Na to vlastne budú 

predkladané všetky tieto projekty. 

 

 Čo sa týka ďalších miest a vlastne v rozsahu tých 

služieb, pod ľa mňa bude extrémne závisie ť od toho, ako sa 
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vyvinie rok 2012 a 2013 a ako Bratislav čania, návštevníci 

Bratislavy hlavne za čnú využíva ť túto službu.  

 

 Samozrejme, ke ď sa aj pozrieme konkrétne na tie 

stojiská ako Železná studni čka, je malý predpoklad práve 

kvôli tomu, že všetci z nás čo chodíme bicyklova ť na 

Železnú studni čku a sme z Bratislavy, aj tak vä čšinou s 

tým bicyklom tam nejdeme priamo ale dochádzame tam,  lebo 

cesta tam je to taký dobrý terén na skúšku nervov a  

schopnosti akože bicykla, a respektíve ho riadi ť. 

 

 A my predpokladáme, že to stojisko na Železnej 

studni čke budú využíva ť ľudia hlavne tak, že prídu tam, 

využijú ho, pobicyklujú sa, a vrátia zo zasa naspä ť a 

nepôjdu niekam ďalej. To isté sa týka študentov, prevažne 

študentov pri Ekonomickej univerzite, prípadne ľudí ktorí 

bývajú v okolí.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ja ešte musím urobi ť faktickú poznámku, že tu 

zaznelo, že nemáme žiadne cyklotrasy.    

 Bratislava má oficiálne asi 100 kilometrov cyklotr ás, 

susedná Viede ň 1 000 kilometrov. 

 

 Čiže máme sa ešte kam pohnú ť. Súvisí to s našou 

aktivitou v iných otázkach. Ale súvisí to aj s témo u o 

ktorej hovoríme.  

 Čiže ja tú poznámku pána poslanca Nesrovnala beriem.   
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 Na nábreží je vyzna čená cyklotrasa, ale dos ť taká by 

som povedal, že už málo vidite ľná. 

 Čiže chodia po nej aj cyklisti, či ráno, či ve čer.  

 Ale máme tam čo robi ť, aby sme tie cyklotrasy  

dostali do stavu, ktorý bude zodpoveda ť o čakávaniam 

cyklistickej verejnosti. 

 To ľko len kratu čká poznámka.  

 Uzatváram aj závere čné slovo. 

 A dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii bol daný písomný návrh pána 

poslanca Borgu ľu, ktorý aj písomne pre čítal.  

 Je to návrh na zmenu v dvoch častiach, čiže sú to dva 

návrhy.  

 V prvom návrhu; pre čítam prvý návrh na zmenu. 

 Prvý: Je to zmena termínov obchodnej verejnej sú ťaže 

v jednotlivých častiach takto: 

 V bode 2: Vyhlásenie sú ťaže do 5. marca 2012. 

 V bode 3: Prevzatie podkladov od 5. marca do 4. 4.  

               2012. 

 V bode 4: Odovzdanie sú ťažného návrhu od 5. marca do  

               4. 4. 2012. 

 V bode 5: Otváranie obálok a vyhodnotenie 5. 4. 20 12. 

 V bode 6: Schválenie na mestskom zastupite ľstve d ňa 

               31. 5. 2012. 

 V bode 7: Zverejnenie výsledku sú ťaže d ňa 31. 5.  

               2012. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Čiže je tu pozme ňujúci návrh pána poslanca Borgu ľu na 

skrátenie termínov.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Osem hlasovalo za, štyria proti, dvadsiati sa 

zdržali. 

 

 Konštatujem, že tento pozme ňujúci návrh sme 

neprijali.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Druhý pozme ňujúci návrh znie:  

 

 V časti 8.1. rozšírenie záväzkov poskytovate ľa služby 

v I. etape júl 2012 doplni ť deviatu stanicu o Medická 

záhrada a malý trh na Po ľnej ulici. 

 A v časti 8.1. doplni ť o stanicu Justi čný palác 

Námestie Martina Benku, parkovisko. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
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 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o tomto 

dopl ňujúcom respektíve pozme ňujúcom návrhu pána poslanca 

Borgu ľu.  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Poznámka.) 

 Borgu ľa, Borgu ľa predniesol dva návrhy týkajúce sa 

doplnenia zoznamu staníc.   

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Žia ľ, dnes nemá svoj dobrý de ň; aspo ň to tak vyzerá 

podľa hlasovania.  

 Tridsa ťdva prítomných poslancov.      

 Osem za, dvaja proti, dvadsa ťdva sa zdržalo 

hlasovania. 

 

 Tento návrh nebol prijatý. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predkladate ľom písomne predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o pôvodnom uznesení, ke ďže sme 

hlasovaním nezmenili ani jednu jeho časť. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Ve ľmi pekne ďakujem za toto hlasovanie, aj za to, že 

sme prijali platné uznesenie k bodu číslo 18. 

 

 

 

BOD 18a:  

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2012 (Galéria mesta Bra tislavy 

a Múzeum mesta Bratislavy ) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál ve ľmi kratu čko uvediem, pretože ho poznáte z 

minulého mesiaca. Medzi časom sme získali informáciu od 

predstavite ľa Danubiany, ktorý nás informoval, že sa 

spolieha na rokovania, ktoré úspešne pokra čujú s 

Ministerstvom kultúry o podpore prevádzky tohto 

zariadenia, a že možno v budúcnosti sa prihlási o n ašu 

podporu, ale v tejto chvíli netrvá na tom, aby sme 

uvo ľnili pre Danubianu 50 tisíc.  

 

 Preto vám navrhujeme prija ť uznesenie, aby sme 

nasmerovali tieto ušetrené finan čné prostriedky na podporu 

dvoch našich zariadení, ktoré ich potrebujú nalieha vo na 

konkrétne veci, uvedené v materiáli. 

 To ľko z mojej strany. 
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 Nech sa pá či, otváram diskusiu.  

 Pán poslanec Borgu ľa. 

 

 

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

 Ja by som len krátko chcel k Múzeu mesta Bratislav y. 

 Ja som sa stretol s pánom riadite ľom, s pánom 

Jan čárom, ktorý bol taký láskavý a zobral ma aj do skla du; 

 (Poznámka.) 

 Prepá čte, Galérie mesta Bratislavy pánom Jan čárom, 

ktorý bol taký láskavý a zobral ma do skladov, kde majú 

uložené nevystavené umelecké diela.  

 Odporú čam každému poslancovi sa do týchto skladov ís ť 

pozrie ť.  

 V Devínskej Novej Vsi proste šopy, ktoré by som v 

nich ani zemiaky neskladoval, tak my tam skladujeme  

Weinera, Krá ľa, Bazovského, Med ňanského, a ja neviem koho 

všetkého. Nehovorím že to, oni sú pekne vytriedené,  pekne 

uložené a proste tie haly sú v katastrofálnom stave .  

 

 A pod ľa mňa by bolo vhodné a dávam to na zváženie, 

pán primátor vám, do budúcnosti sa zamyslie ť a  poskytnú ť 

Galérii mesta Bratislavy peniaze na to, aby sa mohl i 

vybudova ť nové depozity, ktoré by zodpovedali hodnotám, 

ktoré sú v nich skladované. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne. 
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 Ke ďže sa už nikto ďalej nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Vieme o tomto probléme, pán poslanec, po čítame s tým, 

že budeme ho musie ť rieši ť spolo čne s vami. Bez finan čných 

prostriedkov to možné nebude. Ke ďže nemáme zatia ľ žiadne 

zdroje na rozvojové programy, to považujem za rozvo jový 

program pre Galériu mesta Bratislavy a verím, že sa  aj tam 

dostaneme, aby sme mohli na to uvo ľni ť finan čné 

prostriedky.  

 Čiže pracujeme na tom. 

 Faktickú poznámku už vám nemôžem da ť, lebo sme v 

závere čnom slove predkladate ľa. 

 Povedal som, že kon čím možnos ť sa vyjadri ť, čiže 

hovorím teraz ako predkladate ľ a už nemám k tomu čo viac 

dodať. 

 Dávam slovo návrhovej komisii; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod číslo 19. 

 

 

 

BOD 19:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lama č, parc. 

č. 1839, parc. č. 1840, parc. č. 1841 a parc. č. 1842, 

Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladáme bez úvodného slov. 

 Nech sa pá či, máte priestor na vyjadrenie. 

 Pán starosta Šramko; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  Š r a m k o, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja len na takú požiadavku; už  

som to zopárkrát povedal, pre orientáciu by bolo ov eľa 

lepšie, keby tam bola cena za m2. Treba to s čítava ť, 

deli ť, každý to odkazuje, vždy vedie to v tých detailoch , 

ale nedá sa to nájs ť. 

  

 Chcem len poveda ť, že držím palce tomuto predaju. Ja 

som bol vždy za to, aby sa čo najlepšie predávalo, len tu 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

200  

treba poveda ť, že sa predáva v oblasti, kde nie je ani 

plyn, ani kanalizácia, a táto cena, bojím sa, že sa  to 

nepredá.  

 Ale držím palce, aby sa to predalo, lebo je tam oz aj 

neporiadok. 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 riadite ľ.  

 

 

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

 Je to tam neskôr v opise toho materiálu. Samozrejm e, 

máme zrátané, a je to tam.     

 Čo sa týka ceny, samozrejme, to je ve čná diskusia. 

 

 Onedlho ide ďalší bod, kde práve naopak si myslím, že 

cena by mala by ť o 50 % vyššia. To je ja s tým ni č 

neurobím; tak to je, myslím zo strany poslancov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Len tá požiadavka je; pán riadite ľ, požiadavka je 

skôr na preh ľadnos ť, či by to nemohlo by ť v uznesení, že 

by popri cenách sa tam uviedla vždy cena za m2. Tým  pádom 

by tie návrhy vždy boli porovnate ľné. Lebo v tých rôznych 

mestských častiach sa to vyvíja rôzne; pod ľa ponuky, 

dopytu, a podobne.  
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 Takže tá požiadavka pána starostu smeruje k 

preh ľadnosti. Ono sa tam niekde tá informácia nájde, ale  

nech je na za čiatku, priamo v uznesení. 

 

 Ke ďže sa nikto už neprihlásil, uzatváram možnos ť. 

 A dávam slovo návrhovej komisii k bodu 19. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Bod číslo 20. 

 

 

 

BOD 20:  

Návrh na schválenie zámeru predaja rekrea čných chát v 

okrese Malacky, obci Lozorno, k. ú. Lozorno so súp.  č. 
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4087, zapísaných na LV č. 2874, v chatovej oblasti 

Košariská, formou priameho predaja s cenovou ponuko u 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladáme bez úvodného slovo. 

 Nech sa pá či, je tu priestor pre vás. 

 Pán poslanec Muránsky. 

 Nejako nám zmrzol obraz? Či tam nemáme žiadny obraz? 

Nemáme. Žia ľ. 

 Pán poslanec, nech sa pá či.  

 

 

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

 Ja by som chcel len poveda ť, tak ako sme už o tom 

rozprávali aj na minulých zastupite ľstvách, že práve k 

takýmto bodom by bolo naozaj ve ľmi dobré, aby boli 

priložené v tých materiáloch elektronických aj tie fotky. 

Nie že tuná si to môžme síce pozrie ť, ale pokia ľ to bude v 

tých materiáloch, predsa len tie materiály tým, že sú aj 

na internete, tak predsa len to bude ma ť vä čšiu výpovednú 

hodnotu aj pre ľudí, ktorí sú trebárs zvonka. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou chce zareagova ť pán riadite ľ. 

 

Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ sekretariátu: 
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 Tak, tak ako býva zvykom pri všetkých majetkových 

veciach, vždy sú fotografie, aby ste si mohli pozri eť. 

Tento krát vám ale nemáme čo ukazova ť, lebo tie chatky sú 

zhorené. To je jeden jediný dôvod. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ale tú požiadavku akceptujeme, že by sme to 

prikladali aj k materiálom nielen tuná prezentova ť. Ale že 

by to bolo aj v tých materiáloch na internete.   

 Ešte, prosím, pán riadite ľ chce zareagova ť na túto 

požiadavku, lebo tak ste to mysleli, pán poslanec, však?  

 

 

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

 Oni sa dávajú, samozrejme, len musíte bra ť aj do 

úvahy to, že samozrejme tieto fotografie majú pomer ne, ke ď 

ich chceme da ť v nejakej kvalite, majú pomerne vysoké 

rozlíšenie, čo môže robi ť niekedy problém v objeme tých 

dát. Ale vždy sú, alebo v drvivej vä čšine sú vždy aj 

súčasťou materiálu v elektronickej podobe.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže budeme to sledova ť.  

 Kolegyne, ktoré to majú na starosti si to zoberú z a 

svoje, aby ste tam dostali, pokia ľ možno, aj fotografie 

dopredu. 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

204  

 Pán poslanec Nesrovnal sa chce vyjadri ť; nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. No, opä ť sa vraciame k tomu bodu, že 

predávame majetok priamo. Normálne by sme mali spra vi ť 

verejnú sú ťaž, elektronickú dražbu, ale ke ďže reakcia 

magistrátu bola taká, že objekty sú v dezolátnom st ave, že 

môžme by ť radi, že niekto si to kúpi, tak práve preto sme 

finan čnej komisii povedali, fajn, ale nám to ukážte.  

 A pán riadite ľ s ľúbil; povedali ste, že tam budú 

fotky, ja to mám pozna čené. A fotky nie sú.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ Strom ček. 

 

 

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

 Ja som hovoril, že fotky samozrejme budú. Tak vám 

nafotíme tie ohorené chatky a niekoho tam pošleme. 

 Ale aby bolo jasné, je tu sú ťaž formou priameho 

predaja s cenovou ponukou. Čiže to nie je priamy predaj. 

Len hovoríme o tom, že táto suma je pod  40 000 Eur .  

 Tým pádom my nebudeme robi ť elektronickú aukciu.  

 

 Vyhlásime a každý môže da ť do obálky cenu, a 

samozrejme, prihlási ť sa ktoko ľvek.  

 Toto v žiadnom prípade nie je žiaden priamy predaj .  
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 To by som len poprosil, aby sme si uviedli na rovi nu. 

Je to len forma sú ťaže. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Nech sa pá či, ak sú ďalšie vyjadrenia k tomuto bodu 

programu. 

 Už to bude len ex post, pán riadite ľ, pretože ak sa 

to dnes rozhodne, tak už tie fotky budú len dodato čne. 

Dobre. 

 Vyzerá to tak, že už sa nikto vyjadri ť nechce. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení k bod u 

číslo 20.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 21. 

 

 

 

BOD 21:  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorsk á 

Bystrica, parc. č. 809/32, spolo čnosti PROFI BETÓN, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Chceš úvodné slovo? 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ má úvodné slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Aj ke ď je tam súhlas mestskej časti aj 

finan čnej komisie, aj mestskej rady vždy s odporú čaním 

schváli ť predmetný materiál, na finan čnej komisii odznel 

pozmeňovací návrh, kedy zo súdnoznaleckej ceny 82 Eur/m2,  

plus, mínus, ospravedl ňujem sa, bol návrh na 140 Eur.  

 

 Tak ako sme sa dohodli, vždy v prípade, ak trvá te nto 

podnet ešte aj na mestskom zastupite ľstve, bude sa to vždy 

rieši ť formou pozme ňovacieho návrhu.  

 Čiže, nech sa pá či, to ľko, prosím, na úvodné slovo.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 

 Otváram diskusiu, a do nej sa hlási pán poslanec 

Gašpierik. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Tento materiál je už nieko ľkokrát  

opakovane na rokovaní zastupite ľstva. Tak, ako povedal pán 

riadite ľ magistrátu, v zmysle záverov komisie, kde 

jednomyse ľne bol prijatý návrh uznesenia, predkladám návrh 

zvýšenia ceny za 1 m2 z hodnoty 86 myslím že je na hodnotu 

140 Eur/m2; pardon, z 82 na 140, za cenu celkom 91 280 

Eur.  

 Návrh som predložil komisii v písomnej forme. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Konštatujem, že sa nikto ďalej neprihlásil do 

diskusie.  

 A dávam slovo návrhovej komisii. 

 Pardon, ešte závere čné slovo treba? 

 

 Takže krátke závere čné slovo predkladate ľ a potom 

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

 Ďakujem. Nechcem to na ťahova ť, je to tu opätovne 

preto, lebo minule bol pozme ňovák, kde ste navrhovali 200 

Eur/m2. Je to pod priemyselnou stavbou, čo bolo dopredu 

jasné, že je to nepredajné. A s vysokou pravdepodob nos ťou 

ani 140 Eur nebude akceptovaných, lebo to nie je an i cena 

stavebného pozemku v tej lokalite, kde sa toto nach ádza. A 

už vôbec nie pozemku pod stavbou. 

 Ale, to len, prosím, ako závere čné slovo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za túto informáciu. 

 Slovo má návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhová komisia dáva hlasova ť o pozme ňovacom návrhu 

písomne predloženom pánom poslancom Gašpierikom, kt orý 

znie: Schva ľuje za cenu 140 Eur/m2 a celkovo za cenu  

91 280 Eur.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Môžeme, prosím hlasova ť tak, že to bude hlasovanie 

ako celku s touto cenou. Ke ď neprejde, tak sa vrátime k 

pôvodnému materiálu.  
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 Čiže hlasujeme o materiáli ako celku v znení 

pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Gašpierika.  

 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťštyri z nich hlasovalo za, dvaja proti, siedmi 

sa hlasovania zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

číslo 21 tak, ako to navrhol pán poslanec Gašpierik.  

 

 

 Pozerám na hodinky. Je 13,01 h.  

 Ja som chcel navrhnú ť obednú prestávku, ktorá by nás 

doviedla k poslednej časti nášho rokovania. Sme už na 

závere čnej strane pozvánky. To je vždy tá optimistická 

časť. 

 Takže navrhujem, aby sme si urobili prestávku do p ol 

druhej. 

 O 13,30 h budeme pokra čova ť. Ja myslím, že to 

stihneme.  

 Očakávam vás 13,35 h. 

 Takže obedná prestávka. 

 

 (Prestávka od 13,02 h do 13,30 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, aby st e 

sa vrátili do rokovacej sály.    

 Je tu nieko ľko poslancov, ktorí sú v rokovacej sále o 

13,35 h. Ale zatia ľ je nás málo, aby sme mohli to 

poobed ňajšie rokovanie otvori ť.  

 Takže vás prosím, aby ste prišli do rokovacej sály  a 

otvoríme bod číslo 22.  

 

 Ešte chcem raz poprosi ť poslancov mestského 

zastupite ľstva, ktorí sa nachádzajú v mezanine, keby sa 

vrátili do rokovacej miestnosti.  

 

 Za čiatok nášho poobed ňajšieho rokovania bude 

slávnostný. Neprezradím o čo ide, ale o chví ľu to uvidíte 

na vlastné o či. Takže možno to bude lákadlo pre tých, 

ktorí ešte nie sú v rokovacej sále, aby sa vrátili.   

 

 Neviem, či tú ľavú stranu, teda skôr tú pravú z môjho 

pohľadu namotivujem dostato čne, lebo k tomu boli 

pripomienky zo strany poslaneckého klubu KDH, že ve ľmi 

zodpovedne pristupujú ku plneniu svojich povinností , ale 

že nie všetky kluby to takto majú. Myslím, že to ne platí 

len pre poslanecký klub KDH, ale ten má ve ľmi dobré skóre 

v materiáli, ktorý si vyžiadala pani námestní čka Nagyová 

Džerengová; teda v po čte hlasovaní poslancov, kde v tom 

rebrí čku si môžte pre číta ť, ko ľkokrát bol prítomný na 

hlasovaniach a akým spôsobom vlastne pristupoval k svojej 

práci. Pretože to je to, pre čo nás ľudia zvolili, aby sme 

rozhodovali o zásadných veciach života mesta. Takže  tie 

hlasovania majú ve ľmi vážny zmysel.  
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 Tak skúsime to spo číta ť.  

 Dvadsa ťštyri, tak môžme ís ť na to. 

 

 Takže urobíme si jedno také ve čné hlasovanie, teda 

prezentáciu, aby sme ocenili všetkých tých, ktorí s ú v 

rokovacej sále.  

 Aj pani poslanky ňa Tvrdá sa rada k nám pridá.  

 

 Čiže prosím, urobíme jedno hlasovanie; len také 

prezenta čné, aby sme zachytili ko ľkí poslanci po obede 

prišli.  

 O chví ľu pochopíte, pre čo trošku na ťahujem čas, ale 

prosím, keby ste sa prezentovali, nemusíte hlasova ť. 

 (Prezentácia.)  

 Už nás je dvadsa ťšes ť, takže verím, že to ukáže aj 

počíta č.  

 Stla či ť môžte čoko ľvek. 

 Ide len o to, aby ste sa prezentovali, aby bolo 

jasné, či v našej rokovacej sále je dostatok poslancov.  

 

 Áno, je tu prítomných dvadsa ťšes ť poslancov. 

 Čiže môžme pristúpi ť k poobed ňajšej časti nášho  

rokovania.  

 Čiže dáme najprv body a potom tú malú slávnos ť, ktorú 

som plánoval? 

 Môžme to aj tak urobi ť.  

 

 Takže prosím, bod číslo 22, celkom pracovne.  

 Slávnos ť odkladám na chví ľu. 

 O chví ľu pochopíte, pre čo. 
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BOD 22:  

Návrh na mimosúdnu dohodu k pozemkom v Bratislave, k. ú. 

Lamač, parc. č. 2555/194, parc. č. 2555/195 a parc. č. 

2555/225  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ ma informoval, že všetky tieto materiály 

až do konca sú bez úvodného slova. 

 To znamená, že tam nie je možné o čakáva ť nejaký spor 

medzi finan čnou komisiou, mestskou radou a názormi 

príslušných mestských častí. 

 Čiže dvadsa ťdva. 

 Nech sa pá či. Otváram diskusiu k bodu číslo 22. 

 Ke ďže sa do nej nikto neprihlásil, poprosím návrhovú 

komisiu, keby sa ujala svojej funkcie a predložila nám 

uznesenie k bodu číslo 22. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode číslo 22, a 

to teraz. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Konštatujem, dvadsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa hlasovania nezdržal. 

  

 Zoberieme ešte bod číslo 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 

nehnute ľnostiam v k. ú. Staré Mesto - Okánikova 1  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Vy ten problém poznáte z toho sporného uznesenia, 

ktorému sme sa spolo čne venovali. Ale dám krátke úvodné 

slovo pánovi riadite ľovi, aby uviedol podobu materiálu 

materiálu, ktorej sa problémom máme zaobera ť dnes.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Ja skúsim len nadviaza ť, aké 

boli nové alebo aké sú nové okolnosti od ostatného 

mestského zastupite ľstvo. 

 

 Prišlo k dohode medzi Miroslavom Konôpkom a 

nájomníkmi, kde sa dohodli, že odkúpia vlastne pod ľa nad 
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trhovú cenu alebo nad súdnoznaleckú cenu podiely a tým 

pádom príde k vysporiadaniu celého tohto domu. Tým pádom 

ja by som si dovolil poprosi ť, materiál bol prerokovaný  

vo finan čnej komisii, aj v mestskej rade s tým, že vždy 

súhlasili alebo navrhovali súhlasi ť s alternatívou, kde si 

mesto neuplatní svoje predkupné právo. Následkom čoho 

vlastne potom môže prís ť k vysporiadaniu  majetkovo-

právnych vz ťahov v zhode medzi Miroslavom Konôpkom a 

nájomníkmi v tomto obytnom dome na Okánikovej číslo 1. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Aby som to preložil alebo doplnil ešte vzh ľadom na tú 

diskusiu čo tu bola, poviem, že toto riešenie by 

znamenalo, že si budú môc ť nájomníci odkúpi ť byty do 

vlastníctva. Inými slovami dosiahne sa ten cie ľ, s ktorým 

pán poslanec Šov čík navrhoval svoje uznesenie, ktoré sa tu 

stalo predmetom sporu. A nebude to znamena ť žiadnu 

majetkovú ani finan čnú ujmu pre hlavné mesto.  

 Čiže dosiahneme ten cie ľ pomôc ť nájomníkom, ale 

nebudeme musie ť my do toho vklada ť ve ľké finan čné 

prostriedky. 

 To ľko len dopl ňujem úvod pána riadite ľa.  

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási pán poslanec 

Šovčík. 

 

 

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

 Ja skuto čne môžem len potvrdi ť to, čo povedal pán 

primátor, že toto je riešenie, ktoré je akceptovate ľné pre 
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obe strany; aj pre mesto Bratislavu, aj pre ob čanov 

Starého Mesta, ktorí bývajú na Okánikovej. Škoda, ž e to 

nešlo hne ď, ale možno že tá diskusia, ktorú som tuná 

spustil akcelerovala tú komunikáciu medzi vlastníko m, 

mestom a ob čanmi. 

 

 Takže tento materiál v tejto podobe akú má, 

samozrejme, to čo som navrhoval predtým by bolo finan čne 

výhodnejšie pre ob čanov. Ale mojim cie ľom bolo to, aby 

mohli osta ť v bytoch, v ktorých bývajú teraz, aby sa stali 

ich vlastníctvom, a toto riešenie to umož ňuje. 

 Čiže ja som spokojný s týmto riešením a budem ho 

podporova ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec, za vaše 

vystúpenie. 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, pán 

predkladate ľ nemusí reagova ť, pretože tá diskusia bola v 

prospech predloženého materiálu. 

 Slovo má návrhová komisia. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené v druhej alternatíve. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ježiš, prepá čte, musím vás zastavi ť. 

 Ve ľmi sa ospravedl ňujem, ja som urobil procedurálnu 

chybu.  

 Hlási sa pán Straka, neuvedomil som si, že mám na 

stole jeho prihlášku. 

 Prosím, vraciam tú procedúru; ešte sme nehlasovali , 

ani nespustili hlasovanie.  

 

 Pán Ing. Kristián Straka je predsedom Ob čianskeho 

združenia Právo na bývanie, ktoré sa venuje tematik e 

reštitu čných bytov, chce sa vyjadri ť k bodu číslo 23.  

 

 Ja som povinný sa opýta ť, či súhlasíte s jeho 

vystúpením?  

 Ja som urobil chybu, ešte raz sa za ňu 

ospravedl ňujem. 

 

 Pýtam sa, kto súhlasí s vystúpením pána Ing. Strak u. 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Je to vä čšinový názor.  

 Pán Straka, máte trojminútové vystúpenie; nech sa 

páči, tu je mikrofón, aby ste predniesli svoj príspevo k. 

 

 

OBČAN: Ing. Kristián  S t r a k a  

 Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, váže ní 

páni poslanci, ďakujem pekne za slovo.  

 Ja som na minulom zastupite ľstve, na minulom 

zasadnutí zastupite ľstva som vystúpil v bode rôzne k 
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tomuto, poviem to problému, pretože aj ide o preced ens, ja 

nikoho nechcem ovplyv ňova ť.  

 

 Zopakujem len to, že naozaj mám záujem, aby tí ľudia, 

ktorí bývajú v takýchto domoch, reštituovaných, pri va-

tizovaných, aby sa ich problém vyriešil, a vyriešil  k ich 

spokojnosti. Ide ale o precedens. Ide o podielový d om.  

 

 Toto je, poviem, druhý podielový dom v Starom Mest e, 

ktorý sa ide nejakým spôsobom vyrieši ť. Ten prvý, ktorý 

nechcem menova ť ale ktorý sa takto riešil, že mesto do 

toho investovalo, tak nedopadol dobre. Áno, títo ná jomníci 

boli ve ľmi spokojní, odkúpili si byty do osobného 

vlastníctva za sumu, ktorá bola vypo čítaná pod ľa toho 

zákona 182 a odkúpili si byty; lebo tento zákon umo žní 

odkupova ť si byty. 

 

 A teraz, čo ja chcem poveda ť? 

 Chcem poveda ť tú vec, že prosím vás, rozmyslíte si 

veľmi dobré čo sa udeje, pretože zo strany nájomníkov 

ostatných, ktorí bývajú ešte v takých domoch, je 27  

podielových. Tak je obrovský tlak, aby si aj oni mo hli 

odkúpi ť tieto byty. A čo sa im nepá či, je toto. 

 

 Po prvé, ten znalecký posudok, ktorý máte pred seb ou, 

je tam tá suma ktorú žiada, poviem predávajúci, tak  tam  

je zahrnuté, sú zahrnuté poviem okrem budovy, 

nehnute ľností, aj pozemky; pozemok pod domom a pozemok 

ktorý je ako záhrada.  

 Zákon 182 umož ňuje odkúpi ť iba byty do osobného 

vlastníctva. 
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 A ke ď si spo čítate byty a poschodia, jak sú tu 

uvedené, tak zistíte potom, že 7 nájomníkov tam býv a; 

všetkých 7 si chce potom odkúpi ť od toho vlastníka byty. 

Ale ke ď si to zrátate, tak 2 byty niekde sa stratili, hej.  

Toto predkladal ten vlastník. 

 

 Čiže otázka znie, čo s tými dvomi pozemkami, komu 

zostanú?  

 Aby tí ľudia si odkúpili pozemky, to neviem akým 

spôsobom; ur čite nie pod ľa 182.  

 

 A čo je teda najdôležitejšie, ja sa vrátim úplne na 

začiatok. Tento dom bol vydaný d ňa 10. 10. 2001, podiel, 

teda myslím polovina domu, bol vydaný pani Jindre 

Félixovej a Petrovi Félixovi mestskou časťou Bratislava - 

Staré Mesto na základe rozhodnutia súdu.  

 

 D ňa, o pár mesiacov, tuším o 3 mesiace, pán Konôpka 

Miroslav kúpil túto polovinu domu 25. 3. 2002. Čiže o tri, 

štyri mesiace. (gong). 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán Straka, mrzí ma to, ale musím vás požiada ť, aby 

ste ukon čili svoje vystúpenie. 

 

OBČAN: Ing. Kristián  S t r a k a  

 Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za vystúpenie pánovi Strakovi. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Šovčík; nech sa pá či. 

 

 

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

 No, ako som to už minule na zastupite ľstve povedal, 

nie je to prvý prípad v Starom Meste, ktorý sa rieš i týmto 

spôsobom, ale štvrtý v poradí, ktoré sú mne známe.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Nevidím už žiadneho prihláseného. 

 Kon čím teda možnos ť prihlási ť sa, tento krát 

definitívne.  

 A slovo má návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie     

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia písomne 

predloženého v druhej alternatíve. Čiže alternatíva II.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o znení 

materiálu, uznesenie v alternatíve číslo II. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto nebol proti, dvaja sa 

hlasovania zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Bod číslo 24. 

 

 

 

BOD 24:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 698/2009 zo d ňa 30. 4. 2009 v znení 

uznesenia č. 968/2010 zo d ňa 29. 4. 2010  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Je to bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Ke ďže sa do nej nikto nehlási, prosím návrhovú 

komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Prijali sme platné uznesenie.  

 

 Bod číslo 25. 

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na schválenie dohody o skon čení nájmu a vzájomnom 

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

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to tiež bez úvodného slova.  

 Všimnite si, že v názve je slovo "sko čení" nájmu, ale 

ono to má by ť skon čenie; ale to je len detail. 

 Pán poslanec Fiala ako prvý prihlásený do diskusie . 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som rád 

upozornil na niektoré skuto čnosti, ktoré sú uvedené v 

materiáli. Na strane 8 nebolo jednozna čne deklarované, že 
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vysoká škola teraz pod ľa zmien a doplnkov územného plánu, 

že by tam nemohla by ť. 

 

 Ďalej jednu takú zásadnú vec: 

 Ak pristúpime na túto dohodu s touto spolo čnos ťou, 

tak ktorá má prenajaté ešte ďalšie tri nehnute ľností, tak 

ďalších 11 rokov, ak sa nemýlim, nám nebudú plati ť ani 

Eur. Toto považujem za nie celkom dobré vyrokované.   

 

 Teda, ak ma presved číte, že ste urobil všetko pre to, 

aby to bolo, že je to čím možno najlepšia dohoda, ja 

pristúpim na to, že za to zahlasujem. Ale nie som 

presved čený o tom, že sa nedalo dosiahnu ť viac, najmä ak 

je tam ďalej ustanovenie, že sa nebudeme, na strane 8, 

nebudeme sa riadi ť článkom 4 ods. 6.  

 

 Neviem, čo znamená tento odsek. Predpokladám iba to, 

môžem iba predpoklada ť, že ide o to, že by nám mali vráti ť 

budovu v používania hodnom stave.  A na tomto by so m trval.  

 

 Ja verím, že možno predstavitelia z Ra če budú ma ť 

pádne dôvody, že tá budova si zaslúži opateru, aleb o 

podobne, a verím tomu. Ale pristúpi ť na to, že v čase, ke ď 

si to oni prenajímali, boli pod ľa mojich informácií aj iní 

žiadatelia, ktorí by sa možno o tú budovu starali l epšie. 

 

 My sme im to ako mesto v dobrej viere prenajali, o ni 

tam čosi preinvestovali, ale na druhej strane aj čosi 

zni čili, alebo v tom zmysle že odstránili inštalácie, 

radiátory, alebo podobne. A teraz nám to vracajú, l ebo to 

nepotrebujú. 
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 A ja sa pýtam, aký bude ďalší krok?  

 

 Mesto bude musie ť vynaklada ť pravdepodobne zna čné 

finan čné náklady na to, aby to sprevádzkovalo, alebo to 

budeme prenajíma ť na 30 rokov so stratou? 

 Toto sú pre m ňa otázniky, na ktoré neviem odpoveda ť. 

 

 A ke ď by, ke ď by, uvedomte si, ak vy by ste mali byt 

a prenajímali ho aj spolu so záhradou, aj s garážou , a 

potom by vám niekto povedal, že v tom byte vymenil okná, 

ale že je to nepoužívate ľné a že vám to vracia naspä ť, a 

ešte vám nebude plati ť nájomné za tú garáž a záhradu 

ďalších 11 rokov, že či by sme, ak by sa jednalo o náš 

vlastný majetok, takto k tomu pristupovali. Takže n iektoré 

tieto vysvetlenia.  

 

 Ja sa v tejto chvíli, teda o čakávam že sú možnosti na 

lepšie vyrokovanie tejto dohody. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dávam slovo pani poslankyni Dyttertovej. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Nebudem opakova ť to, čo 

hovoril už môj predre čník, kolega pán Fiala. Úplne s ním 

súhlasím, podpisujem to. 
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 Iba na doplnenie: Viem o tej situácii vtedy, a 

skuto čne tam bol ďalší ve ľmi vážny žiadate ľ, ktorý tiež 

chcel ma ť tam školu a ustúpil tomu záujemcovi. Čiže som 

trochu sklamaná postupom tohto záujemcu, zvláš ť teda ke ď 

nám nechá, chce necha ť budovu v neužívania schopnom stave. 

 

 A pýtam sa, že aké v rámci zmluvy, ktorú s nimi má me, 

aké podmienky sú tam presne v tomto zmysle, že akým  

spôsobom sa on musí postara ť o tú budovu, aké záruky tam 

mesto má, aby nemuselo na toto doplati ť, pretože toto čo 

tu máme predložené, sa mi zdá ve ľmi nevýhodné pre mesto. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Pán poslanec Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Rovnako by som sa tiež teda priklonil k 

tomu, ja som to uvádzal už aj na miestnej rade, že tá 

budova je v sú časnosti úplne teda v neužívania schopnom 

stave. 

 

 Je pravda, že tam boli teda nejaké investície 

urobené, čo nakoniec je aj v materiáli uvedené. Magistrát 

len teda na základe toho, ako to potvrdil magistrát . Ja si 
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však myslím, že ur čite by sme si mali zachova ť nejaké páky 

na to, aby sme tento objekt, ktorý je v sú časnosti 

využívaný rôznymi indivíduami a teda hrozí aj to, ž e ak sa 

o neho nejakým spôsobom nepostaráme, tak môže sa ľahko 

sta ť, že proste sa s tým objektom nie čo v krátkej dobe 

stane. 

 

 Ja si myslím, že tam by sme mali si tiež nejakým 

spôsobom zachova ť nejaké páky na to, aby tento objekt bol 

zabezpe čený pred tým, aby do neho mohli vnika ť takéto 

rôzne indivíduá.    

 

 

 Druhá vec je, ktorá ma napadla.  

 Tiež, nako ľko investor tam mal pripravený nejaký 

investi čný zámer, mal nejakú projektovú dokumentáciu, a 

myslím si že teda aj to ďalšie využívanie objektu by bolo 

práve na takéto školské potreby, či by nebolo za hodno 

vyrokova ť s ním aj to, že mesto bude ma ť nejakým spôsobom 

autorské práva na ten projekt, ktorý už bol priprav ený a 

zaplatený.  

 

 

 A druhá vec je, by som chcel upozorni ť aj na to, že 

ten pozemok v okolí, teda ten bývalý areál školskéh o 

dvora, je v sú časnosti zavezený rôznym stavebným odpadom, 

ktorý teda vznikal pri tých rekonštruk čných prácach vo 

vnútri, v objekte. To znamená, je tam rôzna stavebn á su ť, 

ktorá je v sú časnosti teda zarastená rôznou luderálnou 

zele ňou. 
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 Tak aj to proste myslie ť, že to budú zvýšené náklady 

na to, aby sme my naprávali neporiadok po niekom dr uhom. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Dyttertová.    

 

 

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

 Áno, ja by som ešte rada doplnila. Na strane 5 v t ej 

žiadosti, ktorú poslali sa píše, že budova bola v o veľa 

horšom technickom stave ako sa predpokladalo, a že teda 

bolo dohodnuté 1,19 milióna Eur. Ja sa presne pamät ám, že 

sa vtedy hovorilo o 50 miliónoch slovenských korún,  ktoré 

do toho treba investova ť už v tom čase.  

 To je jedna moja poznámka. 

 

 A ďalšia, že následne po zaslaní, tam ten odstavec, 

podľa územného plánu že nemohli využíva ť na umiestnenie 

vysokej školy a prevádzkova ť takúto činnos ť, tak o tom 

teda nebolo vtedy hovorené. Ale dnes, pod ľa dnešného 

platného územného plánu, je to možné. Takže aj tam vidím 

takú nezrovnalos 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.  

 Slovo má pán hlavný kontrolór; nech sa pá či pán 

Šinály. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy a 

páni, najprv by som chcel zareagova ť na otázku kompenzácií 

vzájomných poh ľadávok a záväzkov.  

 

 V prvom rade chcem teda upozorni ť, že v tomto prípade 

nejde o akceptáciu, teda v prípade protokolov alebo  zmlúv 

o prevzatí, ktoré sú tam spomínané, nejde o akceptá ciu 

záväzkov ukon čenia investi čného procesu, lebo samozrejme 

my vieme do investície zaradi ť len nie čo čo je hotové 

dielo.  

 

 Tu ide o odvolávku na zmluvu, ktorá tá zmluva dote raz 

predpokladala, že to čo oni nezaplatia na nájomnom, to 

budeme my kompenzova ť vo či ich prácam, ktoré na danom 

diele uviedli, na danom diele pracovali.  

 Tie práce, ktoré boli urobené v zmysle zmluvy, bol i 

prevzaté po stránke, nazvime to technickej alebo od bornej, 

a vo či tomu sa vytvárali u nás v ú čtovníctve proti 

položky.  

 

 Samozrejme, nie sú úplne presné tie čísla, ktoré sú 

tam uvedené, respektíve ja mám k dispozícii z ú čtovníctva 

iné čísla. Chýbajú mi pri tomto materiáli stanoviská 

odborných útvarov.  
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 Ja si myslím, že tak ako u mnohých iných materiálo v, 

ktoré sme zvyknutí predklada ť, v tomto prípade to tak nie 

je. Poh ľadávka, ktorá je v sú časnosti evidovaná v 

účtovníctve, aspo ň tu ku ktorým kontrolóri majú prístup, 

je 52 000 za rok 2010. Prípadná budúca poh ľadávka, s 

ktorou v sú časnosti magistrát po číta, je okolo 53 000.  

 

 Súvisí to s tým, čo teda by mohlo by ť kompenzované, 

čo však nie je pravda, lebo v skuto čnosti, ke ď teraz 

odstúpime od tej zmluvy, tak tá poh ľadávka, s ktorou v 

súčasnosti magistrát po čítal, neplatí. Ale vytvárame si 

novú, ktorú teda teraz schválite, čo je samozrejme zásah 

do rozpo čtu. 

 

 Čiže v takom prípade budete musie ť prija ť také 

uznesenie, ako ste prijali u Dopravného podniku, že  treba 

pripravi ť zmenu rozpo čtu, lebo jednoducho na tých 

zmluvách, ktoré spomínal pán Fiala, nám nenate čú tie 

peniaze, ktoré budú v skuto čnosti zapo čítané.  

 

 No, a potom mám otázku k technickému stavu budovy.  To 

je myslím šestka; štvorka.  

 Tam je, v 4.2. je taká pekná hustá pasáž, kde sa 

hovorí o tom, že čo treba urobi ť v súvislosti s dodržaním 

občianskeho zákona o stave veci, ktorá sa má odovzda ť. 

Ale, samozrejme, teda ani vo sne nepredpokladám, že  by tam 

čoko ľvek takého mali urobi ť. 

 

 Ja tuto ten návrh vyrovnania chápem tak, že za pár  

dní sa urobí vyrovnanie, zapo čítajú sa poh ľadávky, oni 
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odtia ľ odídu a tá búda nám zostane tak, v akom stave 

momentálne je. A to je teda pre ob čanov mestskej časti 

Rača dos ť ťažko akceptovate ľné. 

  

 Respektíve v prípade, že sa to teraz odsúhlasí, ta k 

bude treba o čakáva ť od mestskej časti Ra ča, ktorej pán 

starosta tu medzi nami sedí, že budeme o tom po čuť, a čo s 

tou budovou ďalej lebo je devastovaná? Jak je uvedené 

správne v tomto materiáli vymrznutím z dôvodu nemož nosti 

ani temperovania. 

 

 Takže myslím si, že tento materiál si ešte zaslúži   

trošku práce, aby mohol by ť vám predložený na schválenie v 

precíznejšom spracovaní. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sa už nikto nehlási, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť. 

 Poprosím pána riadite ľa, keby reagoval na otázky 

poslancov. 

 

 

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

 Detto de fine; ja skúsim prebra ť alebo zareagova ť na 

všetky veci, ktoré tuná odzneli.  

 Pán poslanec Fiala, samozrejme, tých 11 rokov skús ime 

vysvetli ť.  

 Alebo idem úplne od samého za čiatku. 
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 Ke ďže sa urobila dohoda dnes, že budeme dáva ť alebo 

uvádza ť materiály, kde je, alebo nebudeme uvádza ť 

materiály kde je súhlas finan čnej komisie a mestskej rady, 

samozrejme neuviedli sme tento materiál a skúsim ho  zobra ť 

úplne od samého za čiatku.  

 

 Bola kedysi uzavretá dohoda, a budem zárove ň 

odpoveda ť na nejaké dotazy, ktoré tu vznikli, kde sme sa 

dohodli, že 1,14 milióna sme odsúhlasili investície , ktoré 

sa môžu robi ť na Plickovej v tomto areáli; je to aj tam 

dané v tomto materiáli. 

 

 To či boli úvahy či 50 miliónov alebo hore, dole, to 

pre nás je nepodstatné. Dohoda bola presne o tejto sume a 

nájomník ich realizoval presne v tej výške ako je u vádzaná 

v materiáli, pri čom ich nedokon čili, lebo boli v rozpore s 

územným plánom.  

 

 Boli v rozpore s územným plánom, možno že sú časný 

územný plán tomu vyhovuje, ale tieto dohody, ktoré my vám 

teraz predkladáme, trvali nieko ľko mesiacov a sme sa 

dohadovali, akým spôsobom ukon či ť tento nájomný vz ťah 

práve kvôli tomu, že sme komunikovali aj s mestskou  

časťou.  

 

 A je to ve ľký problém pre samotnú Ra ču aj ke ď sme si 

boli s pánom starostom, ten stav ktorý tam je dnes,  je 

dlhodobo neudržate ľný. Lebo to je ve ľký problém či už z 

hľadiska bezdomovcov a vôbec s ťažností ľudí, ktorí bývajú 

v okolí, a samotným chátraním majetku, ktorý patrí mestu.        
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 My sme pristúpili k tejto dohode, alebo navrhli sm e 

tento materiál po konzultácii so všetkými oddelenia mi, 

ktoré majú relevantný dôvod na to sa k tomu vyjadri ť. Čiže 

nie je to predaj nejakého pozemku, aby sa tam vyjad rovala 

doprava, alebo podobné veci. To je zasa odkaz pánov i 

Šinálymu. 

 

 A na základe faktúr a preukázaných investícií, kto ré 

naše oddelenia posúdili a zistili, že skuto čne boli 

preinvestované, prišlo sa k tejto dohode o vzájomno m 

zápo čte. 

 

 Ten rozdiel v cene je cca 380 000 Eur totiž spo číva v 

tom, že nájomník reálne investoval do tejto budovy,  urobil 

tam novú strechu, novú fasádu. A je takisto pravdou , a to 

sme aj napísali v tomto materiáli, že dneska nie je  

prevádzky schopný. Nie je prevádzky schopný preto, lebo 

oni za čali túto investíciu a samozrejme v kotolni, ktorá 

napríklad tam bola zastaralá a iné technologické časti, 

chceli nahradi ť úplne novými technológiami. A preto dneska 

v sú časnosti tam osadené nie sú.  

 

 Čo sa týka autorského práva na projekty, ktoré boli 

realizované, samozrejme, je to predmet diskusie. A nikdy 

sa oni nebránili tomu, že v prípade ak dôjde k ukon čeniu 

samotnej zmluvy, môžme používa ť tieto projekty. Avšak my 

nevieme, aký bude ďalší predmet využívania tejto budovy. 

 

 My aj po dohode s mestskou časťou Ra ča v prípade, že 

ak príde k uzavretiu tejto dohody sme sa dohodli, ž e 
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okamžite urobíme sú ťaž na to, aby sme vedeli opätovne 

ponúknu ť túto budovu do nájomného vz ťahu na to, aby jednak 

bola využívaná, a jednak aby tam skon čili všetky problémy, 

ktoré súvisia s opustenou budovou ako takou. 

 

 Čiže náš záver je; a ešte jedna poznámka k pánovi 

kontrolórovi, že by sme museli robi ť zmenu rozpo čtu. 

 Tak ja si poži čiam tú krištá ľovú gu ľu, lebo ja 

skuto čne netuším ko ľko z nájomníkov, ktorých máme na 

základe nájomných zmlúv do konca roka zaplatí alebo  

nezaplatí, a tým pádom ko ľko budeme ma ť poh ľadávok a 

nepoh ľadávok. A tým pádom to je ve ľmi ťažké na toto, na 

toto reagova ť.  

 

 Z tohto dôvodu predkladáme materiál, kde my si 

myslíme, že je to vi ď vinný systém pre každého. 

 

 V prípade totiž, že príde k ukon čeniu nájomnej 

zmluvy, a ja sa nechcem vraca ť do minulosti, že bol 

uzavretý nájomný vz ťah na predmet, ktorý neumož ňoval 

územný plán v tej danej dobe, tak by sme museli pla ti ť bez 

ohľadu na to všetky finan čné prostriedky, ktoré tento 

nájomca zaplatil a zainvestoval do tejto budovy. 

 

 My preto sme povedali, ke ďže je to taký stav, že aj 

oni si mohli overi ť ten územný plán a my teraz nechceme 

robi ť rozhodcu, že kto si to mal overi ť a kto si to nemal 

overi ť.  

 Oni hovorili, že nemali zasa, nemalo mesto podpísa ť 

nájomnú zmluvu na predmet činnosti, ktorú neumož ňoval ten 

územný plán.  
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 My sme povedali, že žiadne peniaze im nezaplatíme,  

ale budeme ich zapo čítava ť s nájomnými zmluvami, ktoré už 

v sú časnosti majú uzavreté. Čiže to je práve výhodné pre 

mesto, že nemusíme cashovo vydáva ť žiadne peniaze na to, 

aby sme kompenzovali investíciu, na ktorú mali súhl as, 

opakujem, zo strany mesta a všetko vysporiadali v s úlade s 

tým, s čím mesto súhlasilo.  

 To ľko, prosím, len na vysvetlenie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 To bolo závere čné slovo. 

 Teraz je tu priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu tak, ako 

ho predkladate ľ predložil. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných poslancov. 

 Šestnás ť poslancov hlasovalo za, jedenásti boli 

proti, šiesti sa hlasovania zdržali. 
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 Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie k b odu 

25 a budeme sa ním zrejme zaobera ť v budúcnosti znovu tak, 

ako ste to avizovali v diskusii.  

 Budeme sa snaži ť prís ť ku podobe, ktorá bude 

priechodná v našom zastupite ľstve.  

 

 Otváram rokovanie o bode číslo 26. 

 

 

 

BOD 26:  

Návrh na schválenie výšky úhrady za užívanie časti pozemku 

pod budovou súkromnej materskej školy v Bratislave na 

Bazovského ulici č. 2, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2903/1  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál je predkladaný bez úvodného slova. 

 Nech sa pá či, diskusia. 

 Nikto sa do nej neprihlásil. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťtri prítomných.  

 Tridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Bod číslo 27. 

 

 

BOD 27:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 9.992,28 Eur  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, chcel si krátke úvodné slovo k bodu 

číslo 27; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Ke ďže tuná neprišlo k takej zhode, ako sme 

sa dohodli pri tom návrhu od pána Nesrovnala, vo fi nančnej 

komisii bol prerokovaný tento materiál s tým, že sa  

neodporú ča schváli ť odpustenie tohto predmetného dlhu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.   

 Otváram diskusiu k bodu číslo 27. 
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 Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako ho 

predkladate ľ písomne predložil. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Traja hlasovali za, štyria proti, dvadsiatištyria sa 

zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme neprijali uznesenie k bodu 27.  

 

 Bod číslo 28. 

 

 

BOD 28:  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky vo výške 

19.786,25 Eur s príslušenstvom a zmluvnou pokutou  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Vo finan čnej komisii i v 

mestskej rade bol tento materiál prerokovaný s tým,  že 

súhlasia s návrhom uznesenia na trvalé upustenie od  

vymáhania poh ľadávky. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Čiže tento má inú podobu ako ten predošlý. 

 Diskusia, prosím, z vašej strany. 

 Nikto sa nehlási. 

 Návrhová komisia. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je 

písomne predložené predkladate ľom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a  hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdva za, jeden proti, ôsmi sa hlasovania 

zdržali. 

 

 Tu sme prijali platné uznesenie.  
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 Bod číslo 29. 

 

 

BOD 29:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome  Komárnická 32, Solivarská 21, Medzilaborecká 

9, Medzilaborecká 23, Nezábudková 6, Líš čie Nivy 6, 

Košická 41, Svätoplukova 37, Podunajská 17, 17A, 19 , 21, 

Estónska 50, Tehelná 21, Janotova 2, Jána Stanislav a 4, 

Hlavá čikova 22, Červe ňákova 1, 3, 5, 9, Homolova 8, 

Tupolevova 24, Šev čenkova 6, Jungmannova 6, Černyševského 

9, Mamateyova 24, Medve ďovej 17, 19, Šustekova 1, Holi čská 

7, Budatínska 33, Krásnohorská 16, Žehrianska 3, Ja sovská 

49, vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Bod 29 predkladáme bez úvodného slova ako štandard ne 

na našom zastupite ľstve. 

 Otváram diskusiu k bodu 29. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Budeme hlasova ť o písomne predloženom návrhu 

uznesenia. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval. 

 

 Prijali sme platné uznesenie k bodu 29. 

 

 A teraz je tu bod číslo 30. 

 

 

 

BOD 30:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

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

31. 03. 2005, č. 814/2005 zo d ňa 22. 09. 2005, č. 965/2006 

zo d ňa 02. 03. 2006, č. 102/2011 zo d ňa 28. 04. 2011, č. 

389/2011 zo d ňa 24. 11. 2011  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takisto ho predkladáme bez úvodného slova. 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu číslo 30. 

 Ke ďže sa do nej nikto neprihlásil, dávam priestor pre 

návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako bolo 

predložené predkladate ľom. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťjeden za, nikto proti, nikto sa hlasovania 

nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 

 Pred bodom interpelácie príde to s ľubované 

prekvapenie.  

 Chcem vás informova ť, že v tomto zastupite ľstve 

bývalo dobrým zvykom, a ja by som rád na tento zvyk  

nadviazal, že pokia ľ sa niekto z poslancov mestského 

zastupite ľstva dožil životného jubilea, tak mu 

zastupite ľstvo spolo čne s vedením mesta vyjadrilo úctu a 

zablahoželalo mu k jeho životnému jubileu.  

 

 Ja som to dnes chcel urobi ť vo vz ťahu k pánovi 

poslancovi Budajovi, ktorý mal nedávno životné jubi leum.  

 

 Dnes, bohužia ľ, nám chýba.  

 Možno mu bránila v našej ú časti ú časť na našom 

zastupite ľstve volebná kampa ň. Čiže predpokladám, že o 

mesiac sa k tomu môžme vráti ť. 
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 Ale máme ešte jednu jubilantku, ktorej by som rád 

zablahoželal. 

 Pôvodne zvykom bolo blahožela ť pä ťdesiatnikom a 

šes ťdesiatnikom, a my tu máme mladú šarmantnú dámu, kto rá 

je zhodou okolností námestní čkou nášho zastupite ľstva, a 

ktorá sa dožíva v blízkom čase štyridsiatich rokov. Musím 

to prezradi ť, lebo inak by som nemohol rozšíri ť ten po čet 

tých čísiel. Takže rozširujeme to aj o tento dobrý zvyk. 

Niektorí budú musie ť ešte dlho čaka ť, dívam sa na mladých 

poslancov. Ale máte všetky šance, aby ste boli zvol ení 

znovu a do čkali sa tohto. 

 

 Takže dovo ľte, aby som zablahoželal vo svojom mene, 

aj vo vašom mene pani námestní čke Nagyovej Džerengovej. 

 

 Ten dlhý list, ktorý som písal pánovi poslancovi 

Budajovi, v ktorom som oce ňoval to čo urobil v prospech 

nášho mesta ako poslanec mestského zastupite ľstva za 

minulé volebné obdobie a za politickú činnos ť ktorú 

vykonával. 

 

 Takýto dlhý list ešte pani námestní čke napísa ť 

nemôžem, ale práve to jej chcem zažela ť, aby pri tých 

ďalších životných jubileách ten list bol plný úspešn ých 

rozhodnutí, konkrétnych politických krokov, ale aj 

úspechov na iných poliach, v ktorých vy ste všeobec ne 

známa. 

 Takže úprimné blahoželanie, ve ľa zdravia a ve ľa 

energie do tej náro čnej práce, ktorú ste sa rozhodli v 

prospech mesta vykonáva ť.  
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 Takže, ak dovolíte, by sme sa mohli postavi ť a 

zablahoželáme pani námestní čke. 

 (Potlesk.) 

 Ve ľmi pekne vám ďakujem za toto milé a priate ľské 

gesto.  

 

 Vrátime sa teraz k nášmu rokovaniu. 

 Bod číslo 31. 

 

 

BOD 31:  

Interpelácie  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže otváram priestor pre vás. 

 Nech sa pá či, máte slovo.  

 Ako prvý sa hlási pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Pán primátor, pred rokom som vás 

interpeloval vo veci, že zákon ustanovuje, že mests kému 

zastupite ľstvu je vyhradené ur čova ť organizáciu magistrátu 

a schva ľova ť poriadok odme ňovania zamestnancov Bratislavy. 

Vtedy ste mi aj odpovedali, že teda nesúhlasíte s t ým, ako 

je nastavaná organiza čná štruktúra, je neefektívna, 

procesy sú pomalé.  

 A takisto odme ňovanie zamestnancov magistrátu nie je 

efektívne. Na tom sa asi všetci vtedy zhodli. 
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 Ale prešiel rok a ni č sa neudialo, neschva ľovali sme 

ani nový poriadok odme ňovania, ktorý by mohol by ť 

motiva čnejší pre zamestnancov, ani novú organiza čnú 

štruktúru. Tak chcem sa spýta ť na to, v akom stave je 

príprava týchto materiálov? 

 

 Moja druhá interpelácia je o tom:  

 Pred Zoologickou záhradou máme pozemok, na ktorom 

stojí riadite ľstvo ZOO; teda pozemok pred Zoologickou 

záhradou a pozemok pod riadite ľstvom nepatrí mestu, patrí 

Slovenskej správe ciest. A v ďaka tomuto nepriaznivému 

stavu sa nemôže postavi ť parkovací dom, na ktorý sa údajne 

našiel už aj investor a mohol by spríjemni ť parkovanie 

návštevníkom, pretože to tam býva ve ľmi často preplnené. 

Slovenská správa ciest teda prejavila záujem o maje tkové 

vysporiadanie a mesto údajne s tým ni č nerobí. 

 

 A takisto v časti oplotenia, ktorú tvorí zvuková 

bariéra, je už 2 roky diera po havárii a mesto, ke ďže nie 

je vlastníkom pozemku, nemôže si nárokova ť z poistky na 

to, aby sa to opravilo.  Tým pádom v noci môže ktok oľvek 

vniknú ť do Zoologickej záhrady a narobi ť škodu či už na 

majetku alebo na zvieratách, čo by mohlo by ť ešte horšie. 

 

 Tak sa chcem spýta ť, akým spôsobom chceme tento stav 

rieši ť? 

 A posledná vec: 

 

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. 

 

Mgr. Jozef  U h l e r : 

 Mestské zastupite ľstvo pod ľa môjho názoru by sa malo 

vyjadrova ť vo veciach, ktoré sa týkajú zmien vo vedení 

obchodných spolo čností mesta. A pýtam sa na to, že pre čo 

sme nedostali možnos ť vyjadri ť sa pri výmene konate ľa 

spolo čnosti Mestský parkovací systém? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vôbec vám nerozumiem, ale skúsim sa na to zareagov ať. 

 Čo sa týka organiza čnej štruktúry a poriadku 

odmeňovania, my máme za sebou vo vnútri magistrátu ve ľmi 

intenzívnu diskusiu na obe tieto témy. Prebiehala e šte v 

druhej polovici minulého roku. Snažíme sa veci doti ahnuť 

do takej podoby, aby sme sa mohli pohnú ť ďalej.  

 Týka sa to najmä organiza čnej štruktúry. 

 

 

 V tom poriadku odme ňovania je to zložitejšie, ale pán 

poslanec, napíšeme vám aktuálny stav, kam sme sa v tých 

rokovaniach vnútorných na úrovni výkonu v meste dos tali. 

Čiže dáme vám aktuálnu informáciu.  

 

 Pozemok pre ZOO:  

 To zrejme budú odpoveda ť naši majetkári písomne. Ja 

verím, že nájdeme spolo čnú re č so Slovenskou správou 

ciest. A aj s tou dierou v tom plote že urobíme por iadok, 

ale na to dostanete písomnú odpove ď.  
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 A nerozumiem celkom, čo ste sa pýtali na Mestský 

parkovací systém, pretože konate ľa sme schva ľovali v 

zastupite ľstve. V zastupite ľstve sme schva ľovali konate ľa 

Mestského parkovacieho systému, aj členov ktorí tam 

dozorujú, teda za poslancov, to bolo schválené v 

zastupite ľstve. Čiže pán Neme ček, ktorý je momentálne 

konate ľom spolo čnosti, pretože ste ho schválili v 

zastupite ľstve vy a bol menovaný na príslušnom 

zhromaždení, respektíve rozhodnutím jediného akcion ára. 

Bez vás by to nebolo možné.  

 Takže ja sa ospravedl ňujem, neviem presne čo ste mali 

na mysli. Zrejme to rozvediete v písomnej verzii te j vašej 

interpelácie. Ale ja s prekvapením reagujem, lebo t en 

tretí problém som neregistroval. 

 Pán poslanec Pilinský je ďalší prihlásený do 

interpelácií. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa len chcel spýta ť, možno mi to 

nejakým spôsobom ušlo, ale nikde som nenašiel v mat eriáli, 

teda ani v pozvánke odpovede na predchádzajúce 

interpelácie.  

 Je to tým, že ešte neubehla doba? 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Tak, 30 dni.  
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 My máme mnohé z nich  pripravené, ja verím, že ich  

dostanete, alebo ste ich dostali v dnešnom dni. Ja som 

podpisoval viaceré z nich, lehota sa blíži, ale ešt e 

neuplynulo 30 dni. Takže sme ich nezara ďovali.  

 Pani poslanky ňa Jégh, nech sa vám pá či. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem. Mám dve krátke otázky:  

 Cestná svetelná signalizácia Vrakunská, Podunajská  a 

Komárovská.   

 Dokedy je platné stavebné povolenie? Ak vyprší 

platnos ť stavebného povolenia a my to nestihneme z 

finan čných dôvodov za čať stava ť, aké sankcie nás čakajú 

potom? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne. Odpovieme vám písomne. Sankcie asi 

nebudú, ale bolo by to škoda, keby sa to stalo. Vy to 

viete, aj ja to viem, takže dáme vám písomnú odpove ď, kde 

sa ten proces nachádza. 

 Pán poslanec Kríž.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ:  

 Ďakujem ve ľmi pekne. Chcel by som využi ť možnos ť 

interpelova ť a chcem sa obráti ť priamo písomne na odbor 

cestného hospodárstva. Oslovili ma viacerí ob čania z 
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lokality okolo Topo ľčianskej v Petržalke. Ide o križovatku 

Jantárová cesta, Šintavská. Je to ve ľmi frekventovaná 

križovatka a tvorí jediný prechod z lokality Topo ľčianska, 

Temátinska, Záhradná smerom na zdravotné stredisko na 

Stre čnianskej; a tiež k základným a materským školám, 

ktoré sú v okolí. 

 

 Čiže tento prechod je ve ľmi slabo ozna čený a 

frekventovaný, frekventovane využívaný hlavne matka mi s 

deťmi, s ko číkmi, aj starými ľuďmi. Tie okraje nie sú 

spevnené, čiže po čas zimného obdobia tie okraje sú takmer 

nepriechodné, zateká voda. 

 

 Navrhujú aj ob čania z okolia nejaké opatrenia, 

počínajúc najdrahšou alternatívou, a to je osadenie 

svetelnej signalizácie až po rôzne iné doplnky ako je 

spevni ť okraje tejto konfliktnej križovatky, aj zvýši ť 

bezpe čnos ť prechodu nejakým lepším ozna čením, výstražným 

dopravným zna čením, at ď. 

 

 

 V tejto interpelácii ja navrhujem, aby sa naplánov ali 

finan čné prostriedky na budúci rok. Samozrejme, si 

uvedomujem, že takáto komplexná rekonštrukcia nejak ej 

križovatky s prechodom je ve ľmi nákladná. Preto tu priamo 

navrhujem v tej interpelácii, aby sa s týmito 

prostriedkami rátalo na rok 2013 pri príprave rozpo čtu.  

 

 Tiež ľudia z okolia nafotili konfliktné situácie na 

tejto, na tejto križovatke, na tomto prechode. Čiže spolu 

s interpeláciou prikladám aj ur čitú fotodokumentáciu, aby 
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bolo z toho zrejmé, že naozaj ten, ten prechod je v eľmi, 

veľmi nebezpe čný a môže sa tam sta ť neš ťastie.  

 Takže podávam, podávam v písomnej podobe. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Nemôžem zareagova ť inak než to, že toto budeme rieši ť 

spolo čne, pretože my žiadne peniaze nemôžme naplánova ť. 

Nemôžme naplánova ť preto, že máme podobný problém v 

Podunajských Biskupiciach, Vrakuni. To je tá križov atka, o 

ktorej hovorila pani poslanky ňa. Tam už je územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie, tam je zhotovite ľ dokonca 

vysú ťažený. A ke ďže nie sú peniaze, tak nie je možné 

prikro či ť k realizácii. Budeme diskutova ť v našich 

najbližších zastupite ľstvách o možnosti vytvori ť zdroje na 

rozvojové programy.  

 

 Pevne verím, že podporíte nejakú alternatívu z týc h, 

ktoré vám budeme predklada ť, aby sme získali peniaze práve 

aj na riešenie tejto križovatky a mnohých ďalších, ktoré 

od nás o čakávajú naši obyvatelia.  

 

 Takže inak to nevieme rieši ť len dodato čnými zdrojmi, 

pretože z bežného rozpo čtu to zabezpe či ť nevieme.  

 Pán poslanec Len č je ďalší prihlásený; nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

249  

 

 Ja vás chcem interpelova ť vo veci, ktorá je už skoro 

rok stará. D ňa 31. 3. 2011 bolo mestským zastupite ľstvom 

zrušené uznesenie 1146/2010 zo d ňa 7. 10. 2010 o nájme 

podzemných garáží v objekte na Uršulínskej pre obch odnú 

spolo čnos ť s majetkovou ú časťou mesta Mestský parkovací 

systém. 

 

 Jedná sa o garáže ozna čované ako sektor B a C s 

kapacitou 55 parkovacích miest, z toho 28 na prvom 

podzemnom podlaží, 27 na druhom. 

 Z týchto 55 parkovacích miest spolo čnos ť Mestský 

parkovací systém 6 parkovacích miest poskytla po čas, 

poskytovala po čas predchádzajúceho nájomného obdobia do 

priameho užívania magistrátu. A taktiež po čas zasadnutí 

mestského zastupite ľstva uhrádzala parkové pre parkujúcich 

poslancov.  

 

 Mestský parkovací systém za 49 parkovacích miest 

získaval ro čné nájomné vo výške 40 670 Eur, to znamená 830 

Eur za jedno parkovacie miesto.  

 

 V sú časnej problematickej finan čnej situácii, v akej 

sa mesto nachádza, moje otázky znejú:    

 Ako sa využívajú tieto parkovacie miesta dnes? Rád  by 

som špecifikáciu všetkých nájomcov s dohodnutou sum ou za 

prenájom.  

 Aký je celkový ekonomický prínos a ekonomický prín os 

na jedno parkovacie miesto? Tiež špecifikáciu výnos ov a 

nákladov. 

 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. Poskytneme vám písomnú informáciu. 

Myslím, že na to nie je dobré odpoveda ť priamo hne ď, 

pretože sú to čísla, ktoré treba overi ť. Dostanete písomnú 

odpove ď a budeme sa ňou zaobera ť na najbližšom 

zastupite ľstve.    

 Pán poslanec Pilinský je ďalší prihlásený do 

interpelácií. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Ja si dovolím tiež da ť jednu ústnu 

interpeláciu. 

 Už teda ke ď tu boli otvorené prechody pre chodcov a 

cestné komunikácie, ja si dovolím tiež upozorni ť, že 

minulý týžde ň bol v úseku v Ra či na Púchovskej ulici pri 

obchodnom dome Drevona ďalší smrte ľný úraz. V krátkej 

dobe, už proste za tri alebo štyri mesiace druhý. J e toto 

skuto čne lokalita, ktorá býva často svedkom takýchto 

tragických nehôd. Jedná sa o prechod pre chodcov, k torý 

nie je proste nejakým spôsobom riadený svetelnou 

signalizáciou ani nejakými špeciálnymi dopravnými 

opatreniami.  

 

 Ja si len dovolím teda upozorni ť, že mestská časť 

vyzve jak magistrát tak vyšší územný celok, aby sa s touto 

problematikou za čal zaobera ť, pretože si myslím, že 

skuto čne je toto vysoko rizikový úsek.  
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 Mestská časť v minulom volebnom období urobila nejaké 

opatrenia, či už vlastnými silami alebo sponzorsky aj na 

magistrátnych cestách, ale, bohužia ľ, v tomto roku si 

takýto luxus nebudeme môc ť dovoli ť.  

 

 Tak preto si teda tiež dovolím požiada ť o informáciu, 

o interpeláciu, či sa v rámci investi čných vecí, ktoré sme 

schválili na rekonštrukciu Ra čianskej ulice, či by sa 

nedalo uvažova ť aj s nejakými bezpe čnostnými opatreniami 

na tento, na tento prechod, nako ľko skuto čne tam dochádza 

často k smrte ľným nehodám. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne, pán poslanec. Otvorili ste vážnu tému , 

budeme na ňu reagova ť. Odpovieme na ko ľko, s akými zdrojmi  

počítame na riešenie problémov tejto križovatky, resp.  

prechodu.  

 Pán poslanec Černý. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, vy ste v minulosti u ž 

nieko ľkokrát avizovali, že prebehla kontrola prostred-

níctvom nášho mestského kontrolóra v mestských častiach v 

súvislosti s používaním finan čných prostriedkov za 

likvidáciu a odvoz odpadu.  

 A ja by som sa chcel dopátra ť nejakým spôsobom k 

výsledku tejto kontroly, ako to vlastne na tom tie mestské 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

252  

časti sú z h ľadiska používania týchto ú čelovo viazaných 

prostriedkov? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, informoval ma pán kontrolór. Možno o n 

by to povedal presnejšie, že kontrola je tak povedi ac 

blízko záveru.  

 My budeme diskutova ť so starostami o nejakých 

opatreniach, ktoré z toho vyplývajú a vám chceme pr edloži ť 

správu na najbližšie zastupite ľstvo.  

 

 Čiže to môže by ť aj odpove ď na vašu interpeláciu.  

 

 Budeme sa ňou zaobera ť, bude to vážna diskusia. 

Predpokladám, že aj vy sa jej budete venova ť, tej téme, 

pretože sa to týka celého mesta, a tá správa vám dá  obraz   

o tom, ako jednotlivé mestské časti tie peniaze, ktoré 

majú k dispozícii, používajú.  

 Čiže intenzívne sa na tom pracovalo. 

 

 Pán kontrolór ma informoval, že finalizujú správu,  a 

bude predložená.  

 

 Ke ďže sa už nikto do bodu interpelácie neprihlásil, 

kon čím možnos ť sa prihlási ť.  

 Uzatváram bod číslo 31. 

 

 A otváram posledný bod nášho rokovania, ktorým je bod 

číslo 32. 
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BOD 32:  

Rôzne. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Je to priestor pre vás.  

 Dávam slovo pánovi poslancovi Šov číkovi ako prvému 

prihlásenému.  

 

 

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

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v čera zasadala 

komisia na ochranu verejného  záujmu pri výkone ver ejných 

funkcií. Chcem vám oznámi ť, že sme uzavreli podobu 

formulára, na ktorom sa bude podáva ť toto oznámenie za 

minulý rok. Prostredníctvom organiza čného oddelenia vám 

bude distribuované.  

 Poprosím vás, pre vašu informáciu, pretože tam tre ba 

uvádza ť hnute ľné veci a majetkové práva, ktoré presahujú 

35 násobok minimálnej mzdy. Tak minimálna mzda za m inulý 

rok je 327,20 Eur. To znamená, že ide o hnute ľné veci a 

majetkové práva, ktorých hodnota presahuje 11 452 E ur; pre 

vašu informáciu. 

 

 Chceme vás požiada ť, aby ste oznámenia funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2011 

podávali v zalepenej obálke, ktorá bude zrete ľne a 

jednozna čne ozna čená, že to je oznámenie za rok 2011 a 

ktorý poslanec podáva toto oznámenie, pretože mali sme 

niektoré minulý rok, niektoré obálky neozna čené, a robilo 
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nám to problémy s identifikáciou. Zárove ň neboli ozna čené, 

že za ktorý rok to podávate. A viete, že v minulom roku 

sme museli podáva ť dvakrát, pretože sme podávali aj za rok 

2010, lebo za ten december. 

 

 Zárove ň chcem konštatova ť, že novozvolený poslanec 

síce by mal podáva ť do 30 dní od nástupu, ale tým pádom že 

dnes je 1. marca a dátum je 31. marca, to znamená ž e 

nemusí podáva ť dvakrát toto oznámenie, ale raz, pretože sa 

zhodou náhody tieto termíny kryjú. 

 

 Takže vás poprosím, ako som povedal, v ozna čenej 

obálke, kde bude meno poslanca, že to je oznámenie,  že je 

to za rok 2011.  

 

 A poprosím, aby ste to podávali cez podate ľňu, aby to 

nešlo mimo podate ľne, lebo potom naozaj tam vznikajú 

problémy s identifikáciou dátumu, kedy to bolo poda né, že 

či to bolo v lehote alebo po lehote. Čiže vás poprosím, 

aby ste to naozaj urobili všetci cez podate ľňu magistrátu. 

 Takže to ľko k tomu. 

 

 Potom, po 31. marci komisia zasadne a skonštatuje,  že 

či všetci poslanci podali na čas.  

 

 Musím poveda ť, že za minulý rok sme to nakoniec aj po 

písomnej výzve na jedného poslanca, ktorý potom dod ato čne 

predložil, zvládli. Čiže rok 2010 máme všetci v poriadku.         

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem ve ľmi pekne, pán poslanec.  

 Ako ďalšia je prihlásená pani poslanky ňa Jégh. 

 

 A kým jej dám slovo, chcem požiada ť pani námestní čku, 

keby sa ujala vedenia bodu rôzne preto, lebo chcem v ňom 

vystúpi ť a nechcem poruši ť rokovací poriadok. 

 Takže môžte si možno presadnú ť sem na moje miesto, 

aby ste mohli riadi ť alebo vies ť zasadnutie zastupite ľstva 

a ja sa potom riadne prihlásim ako re čník. Ďakujem pekne. 

 Takže pani poslanky ňa Jégh má slovo.  

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Mám tri veci do rôzneho. 

 Po prvé, mám otázku, ako sa využíva skejbox, ktorý  

magistrát má k dispozícii na Zimnom štadióne, či je 

nejakým spôsobom ponúkaný poslancom? 

 

 Ďalšia vec, použijem názov jedného filmu "Neberte 

nám", v tomto prípade nie princeznú ale rezne, čiže  

"šnicle" na obed. Sú š ťavnatejšie ako tie kuracie prsia. 

Na tom sme sa dohodli alebo zhodli dneska pri obede , že 

keď by to bolo možné, tak to zaužívané ponecha ť.  

 

 A do tretice, ur čite to niektorým ľuďom sa nebude 

páči ť, ale predkladám návrh na samostatné uznesenie, a t o 

ur či ť, resp. zostavi ť 5- člennú komisiu z radov poslancov, 

za ú čelom uskuto čnenia poslaneckého prieskumu v mestskom 

podniku Marianum na zistenie nedostatkov v službách  a 

vybavenie cintorínov na základe s ťažností ľudí. 
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 Ke ďže tento návrh podávam v mene ďalších dvoch 

poslanký ň, pani Zuzany Dzivjákovej a Anny Dyttertovej, tak 

že sme tam už 3, tak čakáme ďalších dvoch dobrovo ľne 

prihlásených poslancov, ktorí by sa zú čast ňovali na tejto 

práci tejto komisie, ktorá proste ten poslanecký pr ieskum 

môže urobi ť.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem pekne.  

 S faktickou poznámkou k tomuto bodu je prihlásený pán 

primátor Ftá čnik.  

 Nech sa pá či, máte slovo. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Ja len ve ľmi stru čne v jednej minúte zareagujem. 

Skejbox sa využíva aj pre potreby poslancov. Je to na 

základe požiadaviek jednotlivých poslaneckých klubo v, ke ď 

sa na štadióne koná; ja dávam informáciu ktorú mám.  Týka 

sa to poslaneckého klubu KDH, poslaneckého klubu SM ER - 

Sociálna demokracia, čiže pod ľa vašich požiadaviek sme 

schopní vám poskytnú ť pre vaše potreby, pre klubové akcie, 

ale možno aj individuálne možno získa ť vstupenku 

prostredníctvom skejboxu. 

 

 Rezne doriešime. Budeme sa o tom rozpráva ť s 

predsedami klubov. 
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 A čo sa týka prieskumu, pani poslanky ňa viem, čo 

chcete dosiahnu ť, ale my nie sme Národná rada. My nemáme 

zákon o poslancoch, ktorým sa riadia poslanci Národ nej 

rady.  

 Nemôžme robi ť poslanecké prieskumy, nemáme na to 

titul.  

 

 Máme komisiu sociálnych vecí a bývania, ktorá má v  

gescii aj Marianum. Zorganizujte mimoriadne zasadnu tie na 

ktoré príde pán riadite ľ. Môžte urobi ť výjazdové 

zasadnutie v Marianume, môžte sa tej komisie zú častni ť 

lebo ste poslanky ňa mesta. Nemáme titul, ktorým by ste 

prišli do Marianumu a žiadali informácie tak, ako s te to 

navrhli. 

 

 Ke ď mi poviete ten paragraf na základe ktorého to 

navrhujete, ja si to viem predstavi ť.  

 Čiže chcem len poveda ť, že poslanci Národnej rady 

robia poslanecké prieskumy na základe socialistické ho 

zákona o poslancoch, ktorý ešte nikto nezrušil.  

 To len faktická. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 S ďalšou faktickou je prihlásená pani poslanky ňa 

Jégh, ale ona bude lepšie, ke ď bude reagova ť na koniec. 

 

 A teraz uprednostníme pána poslanca Šov číka. 

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

 No, ve ď práve ja na to chcem po tej formálnej stránke 

zareagova ť, pretože ja si myslím, že mestské zastupi-

te ľstvo ako pod ľa zákona o obecnom zriadení môže zria ďova ť 

svoje komisie, ktoré majú iniciatívny, poradný a ko ntrolný 

obsah.  

 

 To znamená, že ako mestské zastupite ľstvo si môže 

zriadi ť komisie nielen trvalé, ale aj komisie ad hoc za 

nejakým ú čelom. Čiže pod ľa mňa je to ten paragraf v zákone 

o obecnom zriadení, ktorý hovorí o komisiách obecné ho 

zastupite ľstva, ktoré môžu by ť zriadené aj na nejakú 

kontrolnú funkciu.  

 

 A tým pádom mám za to, že pokia ľ toto mestské 

zastupite ľstvo zriadi nejakú komisiu, ktorá nebude trvalá 

ale bude len za ú čelom, aby vykonala nejaký poslanecký 

prieskum alebo teda nejakú informatívnu návštevu, m ám za 

to, že to je možné.  

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, primátor hlavného mesta 

SR Bratislavy 

 Nemôže.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre.  

 Ďalej je s faktickou prihlásený pán poslanec Kor ček; 

nech sa pá či. 
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JUDr. Tomáš   K o r č e k, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pani námestní čka. Ja by som chcel 

dať iba do pozornosti, nepamätám si presne ktoré je to  

ustanovenie zákona o obecnom zriadení, ale nájdete tam, 

keď si to pozriete pán primátor ustanovenie, ktoré dáv a 

ako oprávnenie poslanca otázkami sa, otázkami sa ob raca ť 

na právnické osoby pôsobiace na území Bratislavy. T akže ja 

si myslím, že tento paragraf, toto ustanovenie by s a dalo 

využi ť pri tejto problematike. 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. 

 Takže teraz má slovo, v podstate také závere čné, pani 

poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabelle  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja som myslela, možno že poslanecký 

prieskum nebol správny výraz, ale som myslela na to , že do 

terénu ís ť, priamo do tých cintorínov a tam to pozis ťova ť, 

v akom stave sú trebárs tie domy smútku a cintorín 

samostatne. Vychádzala som z toho. 

 

 A nie to, že budeme rokova ť zase niekde za zeleným 

stolom, pozveme riadite ľa, at ď., lebo to k ni čomu nevedie. 

 My sme so Zuzkou Dzivjákovou boli už viackrát v 

Marianume, nejaké veci nám predkladali, ale to pros te nám 
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môžu predloži ť hoci čo, my sa v tom až tak nevyznáme, do 

hĺbky nevidíme.  

 To by bola robota pre kontrolóra. 

 

 Ale by sme chceli ako fyzicky pozrie ť tie priestory. 

A vychádzam z toho jednoduchého dôvodu, že v Biskup iciach 

ako je cintorín za čal by ť robený z tých 5 miliónov korún, 

čo pred dvomi či tromi rokmi bolo na tento ú čel 

stanovených, a už dva roky sa s tým rozširovaním ni č 

nerobí. A to tam teraz chátra a vôbec sa to nedá po užíva ť. 

(gong) A zase sme tam, že nemáme priestory. 

 

 Preto som chcela, aby sme piati išli toto rad za 

radom pozrie 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.  

 Ďalej je prihlásený pán poslanec Havrilla, nech sa 

páči. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja som skuto čne rád, že 

magistrát prichádza s iniciatívou takou, že gratulu je 

svojim poslancom k životným jubileám.  

 A niekde sa asi stala chyba, pretože v našom 

poslaneckom klube SaS teraz nedávno oslávil 50. okr úhle  

narodeniny kolega He čko.  

 Ja len to ľko. 
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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 

 Áno, stala sa chyba. Pán primátor s ľubuje, že to 

napraví. 

 Ďalej je prihlásený pán poslanec Uhler, nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem. Vážení prítomní, na minulom zastupite ľstve 

sme požiadali o prešetrenie prípadu výberového kona nia na 

dezinfekciu. A je mi ve ľmi ľúto, že sa musím k tomu 

vraca ť. 

 

 Dostali sme správu 20. februára, ktorá nie dostato čne 

spĺňala požiadavky, ktoré sme v uznesení dali. Neboli t am 

prítomní pri tom prieskume poslanci, pri čom sa to malo 

preskúma ť za ú časti poslancov; alebo nevieme o tom, že by 

tam nejakí boli.   

 

 A nedostali sme relevantnú odpove ď na to, pre čo sa to 

tam, pre čo sa tá diskrimina čná podmienka dostala do tejto 

súťaže?   

 Preto chcem, aby sa to naozaj prešetrilo. 

 

 A dávam návrh na uznesenie, ktoré teraz pre čítam: 

 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy konštatuje, že uznesenie mests kého 

zastupite ľstva číslo 441/2012 zo d ňa 2. 2. nebolo bezo 

zbytku splnené. 
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 Za B, žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy , 

aby informoval poslancov Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

 po prvé, o tom, kto a pre čo vložil do podmienok 

obstarávania postreku proti komárom podmienku, že 

uchádza či musia predloži ť certifikát o zavedení systému 

manažérstva informa čnej bezpe čnosti.  

 

 po druhé, ktorí poslanci Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy sa zú častnili vyšetrenia 

podozrenia z manipulácie pri verejnom obstarávaní p ostreku 

proti komárom pod ľa bodu B.1 uznesenia 441 z roku 2012. 

 

 A po tretie: Kto boli členovia výberovej komisie pri 

tomto verejnom obstarávaní? 

 Termín: 3. 5. 2012. 

Ďakujem 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 k tomuto bodu je prihlásený pán 

riadite ľ magistrátu. 

 Po ňom nasleduje pán primátor. 

 

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

 Pán poslanec, ve ľmi otvorene, lebo nechcem to poveda ť 

voči vášmu klubu ani vo či ostatným poslancom.  
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 Ste neskuto čne pokrytec a mali sme, dva alebo tri 

týždne sme jednali o tom, čo budeme rokova ť a čo nebudeme 

rokova ť na mestskom zastupite ľstve.  

 

 Okrem toho, že sme spolu mali dvadsa ť minútový 

rozhovor, osobné stretnutie, kde sme sa o tom rozpr ávali a 

kde ste povedali, že to neotvoríte na mestskom 

zastupite ľstve, tak to otvoríte na mestskom zastupi-

te ľstve. Nejde vám o ni č iné len vytvára ť umelé kauzy a 

vytvára ť dojem, že nie čo nie je v poriadku, čo je 

absolútne kryštálovo čisté.   

 

 A pre najsmutnejšie poznanie je to, že vy ako človek, 

proste sa vám nedá veri ť ani mäkké "f", lebo ste len 

človek, ktorý ú čelovo vystupuje pár dní pred vo ľbami v 

umelo vykonštruovanej kauze, a chcete v tom pokra čova ť 

ďalej. 

 

 A jediné čo mne k tomu ako ostáva doda ť, že mi je 

neskuto čne (gong) ľúto, že vo vás som sa ale absolútne 

ľudsky sklamal. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. Presiahli ste o 7 sekúnd.  

 Pán primátor Ftá čnik. 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, primátor hlavného mesta 

SR Bratislavy: 
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 Ja budem v tomto prípade vecný, pán poslanec.  

 Ja si myslím, že sme odpovedali úplne na všetko. A k 

zaradili Slovenské elektrárne takúto istú podmienku  do 

súťaže týkajúcej sa dezinfekcie, nechápem pre čo sa niekto 

čuduje, že sme ju zaradili aj my a pátrate po tom, k to to 

urobil? 

 Urobili to úradníci, ktorí boli presved čení o tom, že 

je to podmienka, ktorá je potrebná na to, aby sme k valitne 

našli uchádza ča. 

 

 Z tej správy ste sa dozvedeli nie čo, čo som ani ja 

nevedel, ke ď som sa k tomu minule vyjadroval, že tú 

podmienku splnili traja, nie jeden. Traja. To zname ná, 

nebola diskrimina čná tá podmienka. Tí dvaja ďalší boli 

vyradení z dôvodu referencií, ale tá podmienka neoh rozila 

vyjadrenie alebo sú ťaž, keby neboli; keby boli splnili tie 

ostatné kritériá.  

 

 Čiže v tej sú ťaži naozaj nevidím ni č, k čomu by sme 

sa mali vraca ť takým spôsobom, ako to vy chcete. Vôbec to 

uznesenie neznelo tak, že pri vyhodnocovaní tej sú ťaže 

majú by ť poslanci. Pán poslanec požiadal o správu, správu 

dostal. (gong)  

 Nechápem, čo by tam robili poslanci; čo sa pôjdete 

pýta ť po úrade, že kto? 

 

 My sme to všetko riešili, dali sme vám relevantné 

informácie. Bodka.  

 Neviem, čo tam h ľadáte, ale pokojne prijmite 

uznesenie.  
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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  

 Sta čilo, pán primátor.  

 Ďalej s faktickou pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Pán primátor, ja vás menom klubu 

dôrazne žiadam, aby ste napomenuli svojho riadite ľa 

magistrátu. Je nehorázne, aby riadite ľ magistrátu nadával 

poslancom do pokrytcov na tomto zastupite ľstve. To si 

vyprosujem v mene nášho klubu.  

 

 Takto to, nehnevajte sa pán Strom ček, toto ste 

prekro čili všetky miery. Poslanci majú na to právo. A za 

to im nadáva ť do pokrytcov že sa pýtajú na otázky, ktoré 

vy ste nezodpovedali. Nebol tam ani jeden. My sme c hceli, 

aby bol prítomný poslanec, poslanci pri vyšetrovaní . Nebol 

nikto prítomný. Chceli sme vedie ť kto a pre čo to tam dal, 

tomu ste sa vyhli.  

 (Poznámka.) 

 

 Tak nie je tam napísané kto a pre čo to tam dal.  

 Takto, prosím vás, zopakujte. Ke ď nemáte čo skrýva ť, 

tak to spravte. Ale vyprosujem si, aby tu riadite ľ úradu, 

úradník, nadával poslancom do pokrytcov.  

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre.  
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 Závere čné slovo k tomuto bodu bude ma ť pán poslanec 

Uhler. 

 

 

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

 Pán riadite ľ, máte pravdu, rozprávali sme sa spolu na 

túto tému. Pokúšali ste by vysvetli ť, pre čo to tam bolo 

vložené.  

 Ja si myslím, že nemali by sme sa inšpirova ť zlými 

rozhodnutiami. A takisto sme hovorili o tom, že si 

nemyslím že je vhodné, aby táto téma bola otvorená v 

nejakých politických bodoch na tomto zastupite ľstve.  

 

 Ale po ďalších skuto čnostiach, ktoré som sa dozvedel 

a o ktorých tu kolega bude asi o chví ľku informova ť, som 

považoval za dôležité otvori ť to. Nechceli sme tento bod 

vklada ť na za čiatok, ke ď sú tu všetci, nechali sme to na 

koniec, aby to naozaj bolo vecné a aby sa to prešet rilo. 

 

 Pretože ak chceme by ť transparentní, musíme sa tak aj 

správa 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  

 Faktickú poznámku pán riadite ľ Strom ček. Môžete. 

 

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

 Áno. Takže, aby som bol teda vecný, tak mi skúste 

vysvetli ť, čím je diskrimina čná podmienka, ke ď to splnia 

ostatní traja ú častníci? 
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 Skúste mi poveda ť, čím je diskrimina čný proces 

výberového konania, na ktorý nebola vznesená jedna jediná 

námietka; na tento pod ľa vás diskrimina čný certifikát. 

 

 Skúste mi poveda ť, v čom je diskrimina čné výberové 

konanie, výsledkom čoho je nižšia cena než bola predtým 

vysú ťažená a zazmluvnená.      

 

 Skúste mi poveda ť, čím bol diskrimina čný proces, na 

ktorý nikto nevzniesol jednu jedinú námietku celé m esiace. 

A úplne náhodne 4 týždne pred vo ľbami to niekto vytiahne 

ako tému, bez toho aby sa obrátil na magistrát.  

 

 A skúste mi poveda ť, v čom nie je ú čelové vaše 

konanie, pán poslanec, ke ď mi ste povedali, že na tomto 

mestskom zastupite ľstve žiadnu takúto tému neotvoríte, 

lebo je to téma pre vás uzavretá. 

 Ste ú čelový a preto platí to všetko čo som povedal. 

(gong) 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Sta čilo. Ďakujem.   

 Tento bod dúfam sme uzavreli. 

 

 Teraz nasleduje pán poslanec Kor ček. 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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 Na predchádzajúcom zastupite ľstve, pán primátor, ste 

avizovali, že vznikne poslanecká komisia, ktorá by sa mala 

zaobera ť aktuálnym rokovacím poriadkom a navrhnú ť prípadné 

zmeny rokovacieho poriadku. Ja by som vás poprosil,  keby 

ste mohli do tejto komisie za poslancov Strany zele ných a 

nezávislých poslancov navrhnú ť pána poslanca, starostu 

Pilinského. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem pekne. 

 Ďalej nasleduje pán poslanec Šindler.  

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 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 

 Moment. Prosím ešte vráti ť to spä ť trošku. 

 S faktickou sa prihlásila pani poslanky ňa Tvrdá, a to 

je na Kor čeka.  

 

 

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

 Pán kolega Kor ček, tú komisiu myslím nemal vytvori ť 

pán primátor. Bol to návrh poslancov. A títo aj pra covali 

na rokovacom poriadku. Bolo tam 11 námietok. A ja s i 

myslím, že tento materiál je k dispozícii. Bude pre dložený 
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organiza čnému oddeleniu. A ke ď sa chce pán poslanec, 

starosta Pilinský prida ť, ur čite je to možné.    

 

 

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

 A pracuje tam pán Ing. Len č a Ing. Libor Gašpierik. 

 

 

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 to si dohodnú poslanci medzi sebou. 

 Teraz nasleduje pán poslanec Šindler. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem opätovne za slovo. Ja by som chcel toto cten é 

zastupite ľstvo, samozrejme aj s pánom primátorom, 

informova ť o vývoji situácie v oblastnej organizácii 

cestovného ruchu alebo BTB, po anglicky, čo sa tam udialo 

za posledné dva, tri týždne.  

 

 Chcel by som informova ť, že sme zorganizovali v 

spolupráci aj s pracovníkmi magistrátu výberové kon anie na 

výkonného riadite ľa, ktoré prebehlo cez média a profesiu 

SK a prihlásili sa nám desiati záujemcovia, z čoho jeden 

nesplnil základné podmienky, ktorý bol výberovou ko misiou 

vylú čený. Ostatných devä ť uchádza čov prešlo cez výberovú 
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komisiu, ktorá bola zložená zo zástupcov predstaven stva a 

dozornej rady.  

 

 A výsledkom tohto výberového konania bolo, že sme 

vybrali dvoch najlepších ú častníkov alebo ú častníkov tohto 

konania s tým, že predstavenstvo ponúklo týchto dvo ch 

záujemcov na túto funkciu v poradí, že z desiatich hlasov 

tejto komisie výberovej dostala 6 hlasov pani O čkajová a 4 

hlasy pani Poto čárová.  

 

 Na valnom zhromaždení, ktoré sa uskuto čnilo tento 

týžde ň v utorok však tie podmienky, ktoré sú pre 

schválenie výkonného riadite ľa postavené zo zákona, to 

znamená že musí hlasova ť v každom prípade mesto a 60 % 

zástupcov súkromného sektora. To z tých 57 celkovýc h 

účastníkov tvorí číslo 35 hlasov.  

 

 V prvom kole pani O čkajová dostala, ak si dobre 

spomínam 9 a pani Poto čárová nejakých 22 zrejme. Čiže 

nesplnili to základné kvórum. 

 

 Ke ď som sa pozeral na to rozloženie síl a na tie 

pomery, medzi tými súkromnými zástupcami z tých 

jednotlivých komôr, tak pod ľa môjho súkromného, 

samozrejme, odhadu sa mi zdá, že jak je to tam rozl ožené a 

v tej spolupráci, respektíve vzájomnej nespolupráci  bude 

veľmi zložité v doh ľadnej dobe zvoli ť výkonného riadite ľa. 

To je tak z môjho poh ľadu. 

 

 Takže teraz budeme musie ť pristúpi ť k novému 

výberovému konaniu.  
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 Celý ten proces musíme zopakova ť, lebo samozrejme 

organizácia musí ma ť výkonného riadite ľa, ktorý bude 

zabezpe čova ť ten denný život organizácie. 

 To je len pre informáciu. 

 

 

 V druhom kroku by som sa chcel spýta ť zástupcov 

magistrátu, nako ľko táto otázka bola vznesená na tejto 

poslednej valnej hromade, že ako sa uvažuje s perso nálnym 

obsadením ešte zamestnancov, ktorí neprešli do BTB,  

respektíve tam tie otázky boli posunuté smerom na 

magistrát od súkromného sektora tak, že pán primáto r 

sľúbil súkromnému sektoru, že všetky peniaze, ktoré b oli v 

rámci rozpo čtu kreované pre cestovný ruch budú prenesené 

na BTB vrátane všetkých personálnych; všetkých osôb .  

 

 S tým, že pani Poto čárová a ešte možno niekto iný, v 

zásade že zostane na magistráte ako v zamestnanecko m 

pomere, takže až by to tak bolo, takže by potom neb ol 

tento s ľub splnený. 

 To by bola otázka. 

 

 A v tre ťom kole by som chcel da ť, vzh ľadom na to, že 

došlo k nedorozumeniam medzi ministerstvom ako auto rom 

zákona a myslím si že aj tu na strane ako magistrát u k 

nedorozumeniu oh ľadne tvorenia stanov spolo čnosti, v 

ktorých sme ur čili základné funkcie a činnosti BTB, tak sa 

pri tom hlasovaní a uznesení našom vytratila 

najzákladnejšia činnos ť, ktorú toto BTB má, to je nákup 

tovarov a služieb za ú čelom ich ďalšieho predaja. 
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 Čiže v tomto momente máme schválené stanovy, máme ic h 

prostredníctvom živnostenského listu predložené a v  

obchodnom registri, ale nemôžme vykonáva ť najzákladnejšie   

činnosti bratislavskej, oblastnej organizácie cestov ného 

ruchu.  

 

 Z tohto dôvodu po dohode medzi BKIS a pracovníkmi 

magistrátu dávam návrh na nové uznesenie (gong). 

 Poprosím o druhú časť. 

 

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. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Že mestské zastupite ľstvo poveruje pána primátora 

hlavného mesta Milana Ftá čnika zabezpe či ť prostredníctvom 

BKIS pre Bratislava Tourist Board komer čné činnosti v 

cestovnom ruchu na dobu od 1. 3. 2012 do 31. 5. 201 2 na 

základe vzájomnej zmluvy. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou sa prihlásil pán primátor. 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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 Chcem sa po ďakova ť pánovi poslancovi za informáciu, 

ktorú predniesol, aj za ten návrh uznesenia. K tomu  som 

chcel vystúpi ť, ale pán poslanec má právo navrhova ť 

uznesenia. Čiže urobil to skôr. A ja som ve ľmi rád, že 

preklenieme nejaké obdobie, s ktorým máme trochu pr oblém. 

 

 Čo sa týka tých zamestnancov, ktorí neprešli z BKIS 

do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, bude  to pre 

nich znamena ť, že sú nadbyto ční v BKIS. Budú riešení 

formou organiza čnej zmeny. A dostanú odstupné a budú sa 

musie ť zamestna ť niekde inde, pretože to je ich slobodné 

rozhodnutie.  

 

 Tí, ktorí chceli prejs ť, vlastne zmenili len 

zamestnávate ľa, budú s nimi uzatvorené nové pracovné 

zmluvy a budú pokra čova ť vo výkone tej práce, na ktorej sú 

zvyknutí.  

 

 Čo sa týka všetkých pe ňazí na zamestnancov, všetkých  

zamestnancov BKIS a štyroch zamestnancov z piatich na 

magistráte, prenášame.  

 Zostáva nám jeden zamestnanec.  

 Mesto musí ma ť priestor pre tvorbu politiky v oblasti 

cestovného ruchu. Ten jeden zamestnanec by mal toto  

vykonáva ť.  

 

 Ja by som to bol vysvetlil, keby som bol na valnom  

zhromaždení.  

 Dúfam, že to nebude vzbudzova ť (gong) nejaké 

pochybnosti u našich partnerov.  
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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. 

 V bode rôzne s riadnym príspevkom nasleduje pani 

poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som sa na za čiatok vrátila k 

pani poslankyni Jégh, ktorá sa pýtala o možnosti me stského 

skejboxu. Ja som túto otázku položila pánovi primát orovi 

asi pol roka dozadu pri rokovaní predsedov poslanec kých 

klubov. Odpovedal mi, že pokia ľ máme záujem, máme sa 

obráti ť na pána riadite ľa Miškanina. Ja som to viackrát 

urobila a chcem mu pekne po ďakova ť; vždy poslaneckému 

klubu KDH, ke ď som požiadala, dal k dispozícii mestský 

skejbox. To bolo na za čiatku. 

 

 

 Teraz by som sa chcela vyjadri ť k tomu; v januári na 

dopravnej komisii sme mali predložený len taký návr h alebo 

zámer parkovacej politiky v Bratislave. 

 

 Naozaj, mali sme ve ľa otázok. Ve ľa bolo 

nezodpovedaných a bolo mi povedané, ke ď som sa spýtala na 

časový horizont, že behom roku, rok a pol by mali by ť 

uvedené prvé pilotné projekty.  

 

 Ke ď som sa v médiách dozvedela, že vlastne je to 

akoby hotová vec, tak ma to dos ť teda nahnevalo, lebo 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

275  

nepredstavujem si takto prácu v mestskom zastupite ľstve. 

Naozaj je tam ve ľa nedoriešených vecí. 

 

 A ke ď som sa pána Schlossera spýtala, že ako je to 

možné, že takéto informácie dal, on povedal že on n ie, že 

to ur čite mestské časti. A pár dni na to som videla pána 

hovorcu primátora ako rozpráva už o cenách. Ako 10 Eur 

budem plati ť ke ď som z tej mestskej časti a 500 Eur ke ď 

pôjdem do inej mestskej časti, čo ma dostato čne vyto čilo. 

Lebo ľudia ma zastavujú a ke ď sa ma na to pýtajú, tak 

hovorím; cho ďte sa spýta ť pána primátora, ja na to ešte 

nemám odpove ď. 

 

 Takže myslím si, že to nie je spôsob, akým by sme 

mali pokra čova ť v našej robote. Naozaj, je tam ve ľa 

otáznikov, je tam ve ľa ešte roboty a nie aby sme ľudí 

traumatizovali, ale naozaj si to najprv doma v kuch yni 

prebrali.  

 To je prvá vec.   

 

 

 A druhá, bola som členkou výberovej komisie na 

dopravný generel. A tiež som sa v médiách dozvedela , jak 

poslanci zrušili danú sú ťaž. Nie je to pravda. 

 

 Poslanci boli v menšine v tejto výberovej komisii a 

jednohlasne všetci členovia výberovej komisie sa dohodli 

na tomto postupe. 

 

 Čiže odmietam, že poslanci nie čo zrušujú, ke ď to nie 

je pravda. Všetci členovia komisie. 
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 Na poslednej dopravnej komisii sme zavolali 

príslušníkov skupiny, ktorí robia dopravný generel pre 

BSK. Vtedy bol pozvaný na toto stretnutie aj pán In g. 

Schlosser, ale neprišiel. A dozvedeli sme sa jednot livé 

kroky, ktoré majú pripravené. Oni ich majú takmer h otové. 

 

 Čiže môj názor je, ke ď v podstate BSK robí na území 

Bratislavy, mali by sme sa s nimi spoji ť. A cena tohto 

dokumentu, ktorý vytvárajú je o štvrtinu, má štvrti novú 

cenu.  

 

 Čiže myslím si, že je potrebné, aby sme sa pozreli 

ešte znova aj na podmienky tej danej sú ťaže, či naozaj je 

všetko potrebné, čo tam bolo zadefinované. 

 

 A posledné, čo chcem poveda ť, ja bývam často členkou 

výberových komisií, a je mi to dos ť nepríjemné ke ď som 

išla aj na ten dopravný generel a ja vôbec neviem 

podmienky sú ťaže.  

 Bolo by vhodné, jednak keby sme sa zú čast ňovali aj na 

tvorbe, ale keby som ich skôr poznala ako vôbec sa posadím 

do tej komisie. Lebo nie som tam len na to, aby som  

zdvíhala packy, ale aby som vedela, o čom sa rokuje. 

Ďakujem. 

 

 

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

              námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou poznámkou pán primátor.  
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doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Čo sa týka parkovacej politiky, pani poslanky ňa máte 

pravdu, odštartovala to moja návšteva v mestskej časti 

Bratislava - Petržalka, kde mestská časť vyhlásila, že to 

je najvä čší problém, ktorý mestská časť má. Ja som 

povedal, že áno, my chystáme dokument. Ten dokument  bol 

pripravovaný tak, že najprv bude rokovaný s mestský mi 

časťami, a to sa deje. 

 

 Potom sme chceli urobi ť diskusiu s vami a s  

verejnos ťou. A potom sa vráti ť do komisií už ke ď ten 

materiál bude ma ť podobu so zapracovanými pripomienkami 

mestských častí, so zapracovanými pripomienkami poslancov 

a verejnosti, že by sme ho prerokovali formálne, ta k ako 

to máme.  

 

 Po čítame s tým, že to bude niekedy v prvej polovici 

roka; teda aj diskusia, aj nejaká snaha o finalizác iu. 

Zatia ľ máme reakciu vä čšiny mestských častí takú, ktoré 

chystajú pilotné projekty. Chceli by s tým pracova ť, ale 

vyvoláva to ve ľa otáznikov, tak ako ste povedali.  

 Čiže budeme s tým robi ť. 

 

 

 Čo sa týka zrušenia generelu, zrušil som to nakoniec  

ja na odporú čanie komisie.  

 A je to jedno z tých opatrení, ktoré vyplynulo z 

toho, že ak je jeden uchádza č, tak asi nebudeme 

pokra čova ť, pretože to nie je sú ťaž. (gong) 



 
 
 
 
                                   Zápisnica MsZ 1. marca 2012 

278  

 

 Poslednú vec chcem poveda ť: 

 Podmienky na nový generel budeme rokova ť v dopravnej 

komisii, pretože si myslím že tam to patrí.  

 

 Čo sa týka porovnania BSK, tak ke ď budem ma ť 

vystúpenie, poviem vám viac. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 Ďalej nasleduje s príspevkom pán poslanec Nesrovnal.  

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, musím sa 

ešte vráti ť k tej téme, ktorá tu rozvírila prach, pretože 

chcem o tom informova ť v trochu vážnejšom a smutnejšom 

tóne, pretože potom čo pán primátor zrušil sú ťaž, pretože 

tam uznal tú diskrimináciu, akoko ľvek sa to stalo a 

dohodol sa s tým uchádza čom o ukon čení bez náhrady škody, 

tak sa mi za čal niekto vyhráža ť. Najprv telefonicky páni z 

Košíc v četne odposluchov, o ktorých som nevedel, ma 

zastrašovali a vyhrážali sa mi, že čo si to dovo ľujem 

hovori ť. 

 

 Potom písomne samozrejme prišiel príslušný dopis v  

podobnom duchu, plný výkri čníkov, čo som si dovolil ako 

predseda finan čnej komisie vôbec opakova ť mediálne známe 

informácie, at ď. A je tam plno vyhrážok, čo všetko mám 
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robi ť. A čo ke ď neurobím, čo všetko sa mi stane; at ď., 

at ď. 

 

 Považujem to za pomerne závažný zásah do výkonu 

poslaneckej práce a bezprecedentný útok na základ 

samosprávy. Okrem iného je to samozrejme chyba, čo sa 

dopustili títo páni, pretože ja som si dal dobrý po zor na 

to čo som hovoril. A nie ja som zrušil sú ťaž a nie ja som 

priznal tú diskrimináciu. 

 

 Ja sa, samozrejme, týmto zastraši ť nenechám a aj 

naďalej budem hovori ť čo si myslím, a aj na ďalej budem 

bráni ť záujmy Bratislav čanov. Pokladám to za chybu, ke ď 

košická firma, ktorá chce s Bratislavou robi ť obchod, 

nevie lepší spôsob ako za čať zastrašova ť bratislavského 

mestského poslanca. Namiesto toho aby prišli a vysv etlili 

nám eventuálne to nedorozumenie, tak si zvolili ces tu 

vyhrážok a násilia. Ja sa touto cestou nedám.      

 

 Ja o čakávam aj, pán primátor, že vy ako prvý muž 

tohto mesta a predseda nášho zhromaždenia tento úko n 

odsúdite a poslancov sa zastanete. Ďakujem. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ    

 Ďakujem pekne. 

 S faktickou pán primátor. 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 
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 Pán poslanec, rád sa vás zastanem vtedy, ke ď urobíte 

to čo vás žiadala tá téma v liste, že by ste sa 

ospravedlnili za informáciu, ktorú ste poskytli tom uto 

zastupite ľstvu a ktorá doslovne znela; ja tu mám prepis z 

minulého zasadnutia, kde ste povedali: 

 "Škoda, ktorá by takto eventuálne vznikla, obnáša 

skoro 200 tisíc, to je jeden autobus alebo dom na 

Okánikovej". 

 

 Čiže hovorili ste o škode, pri čom celá zákazka stála 

190 tisíc.    

 Toto je problém, ktorý musíte vyrieši ť vy. 

 

 A ja potom som za to, aby sme sa bránili všetkým 

atakom, útokom, ktoré smerujú vo či vám alebo nejakému 

nátlaku, leto to si nemyslím, že je cesta.  

 

 Ja som videl to, čo ste dostali ten list. A ten 

smeroval k tomu, že táto informácia nebola pravdivá . A 

myslím si, že by to kolegovia mali vedie ť, pretože je to 

tak. A o tú informáciu ste sa opierali.  

 

 A ke ď už si zase citujeme, čo ste chceli odo m ňa, tak 

ste povedali:  

 "Preto, pán primátor, vás žiadam, aby ste toto 

obvinenie vyšetrili". 

 

 Ani slovo o tom, že tam majú by ť poslanci. Mám tu 

vaše slová, pán poslanec, vaše slová. (gong) 

 Čiže konali sme to, čo ste chceli. (gong)     
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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. 

 Zareaguje pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 No, sta čí si pre číta ť návrh uznesenia, tam je tá 

formulácia "v spolupráci s poslancami".  

 Je to v návrhu uznesenia; v spolupráci s poslancam i. 

 

 Tá firma sa odvoláva nie na to, čo som povedal tu, 

ale na to čo som povedal v Slovenskej televízii, kde som 

iba hovorí o tom, že vyhrala najdrahšia ponuka, že rozdiel 

je 190, až maximálne môže by ť 190 tisíc, a že to je 

hodnota jedného mestského autobusu, ani nie že by s me si 

za to mohli kúpi ť; že to je hodnota.  

 

 Takže oni sa odvolávajú na nie čo úplne iné, než čo 

ste povedali vy. A je to, samozrejme, smiešne, pret ože nie 

ja som zrušil sú ťaž, nie ja som priznal diskrimináciu a 

nie ja som tieto mediálne informácie zverejnil.  

 

 Ja som ich iba, ako čo je mojou povinnos ťou mestského 

poslanca, priniesol sem, upozornil som na ne a cito val som 

to čo zverejnil týždenník Plus 7 dní. Ni č viacej, ni č 

menej.  

 

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. 

 (Poznámka: Plus 7 dní klamal.) 

 Ďakujem. Nebudeme teraz takto sa vybavova ť.  

 (Poznámka: O tom sme sa dohadovali, to je presne t o.) 

 Nechajme si to na kuloárne rozhovory dolu do 

mezaninu.  

 Ďakujem. 

 Sme v bode rôzne a s riadnym príspevkom nasleduje pán 

poslanec Šov čík.   

 

 

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

 Ja len chcem doplni ť to svoje predošlé vystúpenie, 

lebo som na to zabudol. Chcem požiada ť, že ke ď sa na 

najbližšom zastupite ľstve bude náš novozvolený kolega 

voli ť do nejakých komisií, aby sme zárove ň aj dovolili 

zástupcu poslaneckého klubu, teda poslaneckej stran y SMER 

- Sociálna demokracia do komisie na ochranu verejné ho 

záujmu pri výkone verejných funkcií, pretože tento 

poslanecký klub zastupoval pán poslanec Dub ček a doteraz 

sme nenaplnili literu zákona, že každá poslanecká 

politická strana musí ma ť svojho zástupcu v tejto komisii.  

 

 Takže poprosím že aby sme ten volebný proces využi li 

na to, aby sme aj toto dali na poriadok. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 
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 Nasleduje pán poslanec Kor ček; druhýkrát? 

 

 

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

 Áno. Ďakujem za slovo. Chcem reagova ť na pani 

poslanky ňu Tvrdú, lebo nemohol som reagova ť na jej 

faktickú poznámku.  

 Pani poslanky ňa, ja si nemyslím, že ke ď sa dvaja 

poslanci zídu, tak to je hne ď komisia, a ke ď sa zídu traja 

je to organizovaná komisia, at ď.  

 Komisia vzniká uznesením tohto zastupite ľstva. 

 

 Čiže, pokia ľ má vzniknú ť poslanecká komisia tohto 

zastupite ľstva na prípadné zmeny rokovacieho poriadku, tak  

môže to by ť jedine uznesením. 

 

 Ja som reagoval na to, čo povedal pán primátor 

predchádzajúce zastupite ľstvo, že on si zvolá poslancov a 

on si vytvorí; a pochopil som to tak, nejakú poradn ú 

komisiu sám pre seba.  

 

 A preto som zareagoval, ke ďže aj pán poslanec 

Pilinský má záujem pôsobi ť ako poslanec a vyjadrova ť sa k 

týmto veciam a potom ďalej, ďalších poslancov, či 

nezávislých alebo poslancov za Stranu zelených, 

informova ť. Preto som sa prihlásil a preto som túto 

požiadavku na pána primátora predniesol. 

 

 Takže prípadne by som bol rád, keby sa aj pán 

primátor vyjadril teda ako to je, či nejaká komisia 

existuje alebo neexistuje. 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 

 S faktickou poznámkou na pána poslanca Kor čeka pán 

poslanec Len č.  

 Potom nasleduje pán primátor. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pani námestní čka. Ja chcem pánovi 

kolegovi Kor čekovi poveda ť, že ja osobne neviem o žiadnej 

komisii. Ja som inicioval tento problém na minulom 

zastupite ľstve. Je pravda, že pán primátor v takomto duchu 

nie čo hovoril, ale ni č takého sa neudialo.  

 

 Ja som ešte na tom zastupite ľstve vyzval všetky 

poslanecké kluby, že kto má nejaké podnety, návrhy na 

zmenu rokovacieho poriadku, moja e-mailová adresa j e na 

stránke mesta, môže mi posla ť.  

 

 Nikto, okrem klubov SDKÚ-DS a SaS nezareagoval. 

 Všetky podnety, ktoré sme mali, sme spísali, dali do 

jedného materiálu, ktorý je pripravený. 

 

 Vznikla teraz taká požiadavka, prerokova ť to v 

komisiách nejakých. Ja si myslím, že mandátová komi sia je 

príslušná na toto. Takže mám pocit, (gong) že všetk y 

poslanecké kluby majú v mandátovej komisii zastúpen ie, tak 

môžu ešte k tomu prida ť, čo budú potrebova ť.  

Ďakujem pekne. 
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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.  

 S faktickou, pán primátor, máte slovo. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Ja len na vysvetlenie, že poslanci vlastne týmto m a 

trochu predbehli. 

 Ja som povedal, že by som rád bol pri tom. Môžem s a 

zúčastni ť rokovania mandátovej komisie, kde o tom budeme 

hovori ť.  

 Mohol by prís ť aj pán poslanec Pilinský. 

 

 Predpokladám, že materiály dostaneme dopredu, aby sme 

sa mohli prichysta ť a tam to môžme spolo čne dotvori ť tak, 

aby to mohlo by ť predložené do zastupite ľstva. 

 

 Čiže môže to by ť naplnenie toho čo som hovoril, že 

budem iniciova ť ja. Ja som rád, že sa toho ujali poslanci, 

pretože je to v prvom rade vecou poslaneckého zboru .  

 

 Takže budem akceptova ť ten postup, o ktorom tu bola 

re č. A pozývam aj pána kolegu Pilinského, aby sme sa 

zúčastnili toho rokovania, kde sa bude o tomto rokova ť na 

mandátovej komisii.  

 

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.  

 V bode rôzne nasleduje pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ja by som chcel doplni ť ešte jednu informáciu, ktorá 

tu dnes nezaznela. 

 Posledná rozlú čka s našim spolu poslancom a priate ľom 

Tomášom Ágoštonom bude zajtra o 9,15 h v Krematóriu . 

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 starosta Šramko.  

 

 

Ing. Peter  Š r a m k o, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem. Ja by som chcel len na doplnenie oh ľadom 

Mestského parkovacieho systému požiada ť pána primátora, že 

keby mohol nejakým spôsobom zariadi ť to, čo totiž povedal, 

že ako mal nasledova ť ten postup, že pripravujú, následne 

prerokujú. Nikde nepovedal, že kto dal iniciatívu 

šikovnému chlapcovi, hovorcovi, aby to odprezentova l v 

televízii, lebo bolo to absolútne zlé; toto že sa s talo. A 

ľudia v podstate za čali nás, v podstate bombardova ť. 

 

 A musím poveda ť, nechcel som to odprezentova ť, ale my 

máme už aj uznesenie ku tomu. Okrem toho vyjadrenia  k 
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tomu, tak bolo mimoriadne zastupite ľstvo, ktoré odmietlo 

takýto spôsob.  

 

 A musím poveda ť, najmä ma to mrzí preto, lebo u nás 

máme ozaj ve ľmi dobre prepracovaný systém parkovania. 

Staráme sa o to, ozaj h ľadáme všetky spôsoby ako zlepši ť 

parkovanie.  

 

 A ke ď mi príde za čiatkom roka nejaká informácia o 

tom, že od roku 2013 nebudeme ma ť vyhradené parkovanie a 

my sme do toho minulý rok vrazili ďalšie investície; máme 

stroj na vyzna čovanie parkovacích miest, a podobne. Je mi 

to ľúto naozaj, že sa takto ve ľmi skrátka dozviem cez 

média, že všetko čo sme urobili minulý rok a robíme ozaj s 

úmyslom, aby to bolo lepšie, že to je zbyto čné. 

 Takže škoda. Ďakujem.   

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Kubovi č nasleduje v bode rôzne. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pani viceprimátorka. Ja by som 

reagoval na výzvu pani poslankyne Jégh a sa teda 

dobrovo ľne prihlásil do tej komisie, o ktorej ona 

spomínala, alebo ktorú spomínala. Samozrejme, z tit ulu asi 

aj predsedu komisie kultúry, ktorá má v gescii Mari anum, 

príspevkovú organizáciu.  
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 A taktiež by som rád vyzval pani poslanky ňu, aby to 

vlastne teda spísala a bol z toho seriózny návrh na  

uznesenie, a dalo sa o tom hlasova 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.  

 S faktickou k tomuto bodu pani Ondrišová. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som sa tiež chcela prihlási ť, že by 

som rada pracovala a pomohla tejto problematike.  

 

 

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 komisia už sa rysuje. 

 Pán primátor s faktickou; nech sa pá či. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Ja vám poradím, že § 15 zákona o obecnom zriadení 

hovorí o tom, že mestské zastupite ľstvo môže zria ďova ť 

komisie ako svoje stále alebo do časné poradné a 

iniciatívne a kontrolné orgány. Takže možnos ť zriadi ť 

kontrolný orgán tu je. Zloženie a úlohy komisií vym edzuje 

obecné zastupite ľstvo. 
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 Ja len prosím, aby tam neboli slová "poslanecký 

prieskum". A som úplne v pohode, § 15 vám dáva takú  

právomoc, zria ďte komisiu, ale držme sa toho čo hovorí 

zákon. Ni č iné som ja vtedy v tej faktickej na vás, pani 

poslanky ňa, nehovoril.  

 

 Čiže pod ľa § 15 zákon 369.  

 Áno, môžte to takto precizova ť a vtedy to bude jasné. 

Úlohy, ktoré chcete da ť sú tie, kontrolova ť, to čo ste 

povedali. Čiže v tom zmysle naplníme presne literu zákona. 

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: 

 Ešte zareaguje pani poslanky ňa Jégh. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 V tomto zmysle som to prepísala. A ak by som to 

mohla, tak by som to pre čítala. Teraz už aj s doplnením.  

 Teda opravujem ten za čiatok; ur či ť 5- člennú komisiu z 

radov poslancov za ú čelom uskuto čnenia návštev cintorínov, 

na zistenie nedostatkov v službách a stavu vybaveno sti 

cintorínov na základe s ťažností. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Tam dajte slovo "do časná". 
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Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Do časnú. Dobre.  

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Lebo je stála a do časná. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Do časnú. Do časnú. Áno, dám tam slovo do časnú.  

 A členovia ďalší pán Vladimír Kubovi č, Júlia 

Ondrišová, Anna Dyttertová, Zuzana Dzivjáková a ja sama.  

 

 

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 v bode rôzne nasleduje pán 

poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa chcel spýta ť: Pri návšteve pána 

primátora vo Fittnes centre v Petržalke som dával j ednu 

otázku, len by som si ju chcel teda ešte zopakova ť, že či 

som správne rozumel vašu odpove ď.  

 Bola to problematika pozemkov pod petržalským korz om 

na parcelách Incheby. A vy ste tam vtedy zdôvod ňovali, že 

teda chceli ste tieto parcely spätne odkúpi ť od Incheby za 

nejakých 50 Eur, ale že sa to Inchebe nepá čilo kvôli tomu, 
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že ona odkúpila od mesta tieto pozemky za zhruba 15 0 Eur 

za m2. 

 Tak len som si chcel potvrdi ť, že som správne rozumel 

tú vašu vtedajšiu proste argumentáciu. 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 primátor vysvetlí; nech sa pá či. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Ja len krátko zareagujem. Naozaj to bolo tak, že 

Incheba kupovala iné pozemky vo svojom areáli od me sta za 

150, a my sme od Incheby chceli kúpi ť za 50. A dialo sa to 

zhruba v rovnakom čase. A toto sa nepá čilo orgánom 

Incheby, ktoré vlastne s tou kúpou alebo s predajom  

pozemkov Incheby vo vz ťahu k mestu neprejavili alebo 

nevyslovili súhlas. Čiže bola tam otázka majetková. 

 

 Takže ste to správne porozumeli, pán poslanec, ale  

nejednalo sa o tie isté pozemky. Bolo to proste v r ôznych 

častiach toho areálu. A doteraz trvá ten zámer, aby sme 

tie pozemky pod petržalským korzom vykúpili; teda k úpili 

od Incheby. 

 

 Sú otvorené také rokovania.  

 Oni sa snažia rieši ť s nami otázku pozemkov pri 

petržalskej stanici, kde Incheba vlastní celý pries tor 

pred stanicou, kde by teoreticky ste nemohli vstúpi ť ani 
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nikto z nás, lebo je súkromný. Čiže máme viac otvorených 

majetkových vecí vo vz ťahu k Inchebe.  

 

 S pomocou pána poslanca He čka, ktorý nás zastupuje v 

dozornej rade sa snažíme dospie ť k výsledku a nájs ť 

riešenie týchto majetkových problémov (gong) vo vz ťahu k 

Inchebe.  

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ   

 Ďakujem.  

 Zareaguje pán poslanec Hr čka. 

 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ: 

 Ja som len, lebo sa som to v prvom momente pochopi l 

tak, že tie konkrétne pozemky, na ktorých sa nachád za 

petržalské korzo kupovala mestská časť za 150 Eur.  

 Ale takže nebavíme sa o konkrétne tých, na ktorých  

stojí petržalské korzo, vy vravíte o tom čase, ke ď vy ste 

chceli meni ť, tak v tom čase mesto predávalo Inchebe za 

150.  

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 V inom areáli, na inom mieste. 

 

Ing. Ján  H r č k a, poslanec MsZ:  

 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 

 Pán primátor, ste prihlásený s riadnym príspevkom do 

rôzneho?  

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy:   

 Áno; ja som chcel hovori ť.  

 

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. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Chcel hovori ť o Bratislavskej organizácii cestovného 

ruchu, ale to sme spolo čne s pánom poslancom Šindlerom 

vyriešili jeho príspevkom. 

 

 Chcem zareagova ť na dopravný generel, ktorý vyvolal 

otázky ceny. Chcem vám poveda ť, že to čo robí Bratislavský 

samosprávny kraj, samozrejme, má svoju váhu a má to  aj 

istú logiku. Ale z h ľadiska postupu, ktorý zvolil kraj, 

opiera sa o dopravné prieskumy, ktoré už existujú. A v 

našom meste ich existuje ve ľmi málo.  

 

 Ke ď sme mali prezentáciu ako poslanci Bratislavského 

samosprávneho kraja tak sa opierali tí spracovateli a o 

prieskumy z roku 95, a podobne. Čiže v našom meste je 
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najvä čší deficit dopravných informácií, ktoré by boli 

aktuálne. 

 

 My sme v našom genereli chceli sa oprie ť o skuto čne 

relevantné dáta o stave dopravy v meste, a to stojí  ve ľa 

peňazí, lebo vlastne dobiehame prácu, ktorá sa v tomto  

meste 20 rokov nerobila.  

 Prakticky žiadne prieskumy mesto neorganizovalo, či 

sa to týka parkovacej politiky, či sa to týka ciest, kam 

vlastne smerujú cesty našich obyvate ľov verejnou dopravou, 

či sa to týka s čítania dopravy z h ľadiska osobnej dopravy, 

nemáme žiadne relevantné dáta. 

 Čiže my to budeme "vari ť" z vody.  

 

 Keby sme chceli nasledova ť postup BSK, zoberieme 

existujúce dáta a nie čo z toho bude. Ale nebudeme ma ť 

istotu, či to robíme dobre, pretože situácia v roku 2012 

nemôže by ť taká ako bola v roku 95. Pribudli nám autá, a 

je s tým ve ľký problém. 

 

 Takže budeme v dopravnej komisii, a nechcem to rob i ť 

teraz, len vám vysvet ľujem, pre čo tá cena bola rozdielna. 

My sa snažíme z ve ľkej časti dobehnú ť nie čo, čo sa zrejme 

malo kontinuálne na meste vykonáva ť. A potom by sme sa 

mohli o tie dáta oprie ť a ten prieskum by stal vlastne 

menej. 

 

 Ak sa rozhodneme, že niektoré tie prieskumy 

neurobíme, lebo sa spo ľahneme na dostupné dáta ktoré sú, 

tak to bude samozrejme ten spracovate ľ rešpektova ť a 

predloží nám výsledok, ktorý tomu bude zodpoveda ť. 
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 K parkovacej politike chcem ešte raz poveda ť, že 

vyjadrenie, ktoré sme dávali cez média, sme dávali len ako 

príkladmo. Nebolo to š ťastné to, čo pán starosta povedal, 

pretože naozaj nikto o cenách nehovoril. Nie je to v prvom 

rade o spoplatnení.  

 

 Parkovacia politika má prinies ť viac parkovacích 

miest pre obyvate ľov Bratislavy. To je zmysel toho, čo sme 

predložili. Napriek tomu, že to spracovávali zahran i ční 

experti, využili skúsenosti z parkovacích politík i ných 

krajín a iných miest, ktoré sa podobajú na Bratisla vu. Ale 

v tom výsledku to nie je tak, že my ideme spoplat ňova ť, a 

to je hlavné opatrenie ktoré ideme urobi ť. Presne opa čne. 

Chceme regulova ť a reguluje sa aj prostredníctvom 

finan čných nástrojov. Ale nie je to tá hlavná cesta a 

hlavný cie ľ, ktorý chceme dosiahnu ť.  

 

 Vrátim sa k tomu, že my sme zaslali všetkým staros tom 

na vyjadrenie parkovaciu politiku. Či bude zrušené 

vyhradené parkovanie alebo nie, to rozhodne mestské  

zastupite ľstvo so znalos ťou toho, čo si o tom myslia 

mestské časti.  

 

 Ja ke ď som si parkovaciu politiku pre čítal, mal som 

pocit, že toto bude tá najcitlivejšia vec práve pre to, čo 

si pán starosta povedal. Aj v iných mestských častiach 

zavádzali vyhradené parkovanie, ale logika toho dok umentu 

je taká, zvýši ť obratkovos ť parkovacích miest a 

nevyhra ďova ť pre jedného, ktorý ráno odíde a potom je tam 

pol d ňa prázdno. A urobi ť to tak, aby tam mohli stá ť aspo ň 
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dvaja v tých menej frekventovaných častiach a v Starom 

Meste možno aj štyria, šiesti, ôsmi po čas toho d ňa, 

pretože krátodobo sa tam autá vystriedajú. 

 

 To všetko sú veci o ktorých budeme diskutova ť v 

dopravnej komisii, s verejnos ťou. Diskutujeme už s 

mestskými časťami a od viacerých z nich máme pripomienky, 

ktoré nazna čujú, že sú pripravení vstúpi ť do toho procesu 

svojimi pilotnými projektmi, a že s tými základnými  

princípmi sa vedia stotožni ť. Ale, samozrejme, majú k ním 

pripomienky a nebudú tie princípy plati ť, kým o nich 

nerozhodne zastupite ľstvo.  

 

 Čiže ten postup sme možno na čali z inej strany, ale 

chceme ho vráti ť tam kam patrí. To je dopravná komisia, 

odborná diskusia, potom diskusia nás všetkých, lebo  

parkovanie sa týka prakticky každého obyvate ľa mesta, čiže 

aj každého poslanca. A na základe toho potom spracu jeme 

výslednú verziu materiálu, ktorá opä ť príde do mestského 

zastupite ľstva.  

 To ľko dve akoby témy, ktoré sa mi zdali dôležité 

poveda ť práve dnes v rôznom. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem pekne pánovi primátorovi. 

 

 Nikto už nie je prihlásený do bodu rôzne, preto 

kon čím bod rôzne.  
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 Máme tu ešte návrhy uznesení. 

 Takže prosím návrhovú komisiu o prednesenie týchto  

návrhov.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Návrhovej komisii boli predložené 3 návrhy na 

uznesenia. 

 Budem ich číta ť v poradí, v akom prišli.  

 

 Prvý bol návrh pani poslankyne Jégh a pani poslank yne 

Dzivjákovej, ktorý znie: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta zria ďuje 5-

člennú do časnú komisiu z radov poslancov za ú čelom 

uskuto čnenia návštev cintorínov na zaistenie nedostatkov v  

službách a stavov vybavenosti cintorínov na základe  

sťažností v zložení: pani poslanky ňa Jégh, pani poslanky ňa 

Dzivjáková, pani poslanky ňa Dyttertová, pán poslanec 

Kubovi č a poslanky ňa Ondrišová.  

 

 

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.  

 Po čuli ste návrh uznesenia a ideme hlasova ť o ňom. 

 (Poznámka: Doplni ť.) 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

JUDr. Júlia  O n d r i š o v á, poslanky ňa MsZ: 
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 Za ú čelom zisti ť nedostatky v službách. 

 

 

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 uznesenie bolo opravené. 

 Nech sa pá či, ideme hlasova ť. 

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a  hlasovanie.) 

 Prítomných dvadsa ťosem. 

 Za bolo dvadsa ťsedem, jeden proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka, ďalšie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Druhý návrh bol návrh pána poslanca Šindlera, ktor ý 

znie: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta poveruje 

primátora hlavného mesta zabezpe či ť prostredníctvom BKIS 

pre BTB komer čné činnosti v cestovnom ruchu na dobu od 1. 

3. 2012 do 31. 5. 2012 na základe vzájomnej zmluvy.  

 

 

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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 Ideme hlasova ť; prezentujte sa, prosím, a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných dvadsa ťsedem.  

 Za bolo dvadsa ťsedem, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Všetci hlasovali. 

 

 Uznesenie bolo prijaté.  

 

 Nech sa pá či, pani predsední čka, ďalšie uznesenie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 Posledným návrhom je návrh pána poslanca Uhlera, 

ktorý znie: 

 Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 po A. konštatuje, že uznesenie MsZ číslo 441/2012 zo 

dňa 2. 2. 2012 nebolo bezozbytku splnené, 

 

 za B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy , 

aby informoval poslancov MsZ hlavného mesta SR Brat islavy 

 po prvé, o tom, kto a pre čo vložil do podmienok 

obstarávania postreku proti komárom podmienku, že 

uchádza či musia predloži ť certifikát o zavedení systému 

manažérstva informa čnej bezpe čnosti, 

 

 po druhé, ktorí poslanci mestského zastupite ľstva 

Bratislavy sa zú častnili vyšetrenia a podozrenia z 

manipulácie pri verejnom obstarávaní postreku proti  
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komárom pod ľa bodu B.1. uznesenia 441/2012 zo d ňa 2. 2. 

2012, 

 

 po tretie: kto boli členovia výberovej komisie pri 

tomto verejnom obstarávaní. 

 Termín: 3. 5. 2012. 

 

 

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. 

 Po čuli ste návrh uznesenia, ideme hlasova ť.  

 Prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných dvadsa ťpäť. 

 Za bolo devätnás ť, nikto proti, zdržalo sa pä ť 

poslancov, jeden nehlasoval.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Ďakujem. 

 

 Máme ešte nejaké iné uznesenie; návrh uznesenia v 

návrhovej komisii? 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

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

 To sú všetky uznesenia. 

 

 

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

               námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem.  
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 Takže to boli všetky. 

 Týmto kon čím bod rôzne a odovzdávam slovo pánovi 

primátorovi. 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chc em 

sa vám po ďakova ť za ú časť na dnešnom rokovaní; za to, akým 

spôsobom sme zvládli ten program. 

 Teším sa na ďalšie rokovanie, ktoré budeme ma ť 29. 3. 

 

 Kon čím oficiálne rokovanie mestského zastupite ľstva. 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 (Ukon čenie o 15,30 h) 

 

                     x          x  
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    Viktor Strom ček                     Milan Ftá čnik 

       riadite ľ                            primátor  

Magistrátu hl. mesta SR                hlavného mes ta SR  

      Bratislavy                          Bratislav y  

 

 

 

 

 

                   Overovatelia zápisnice: 

 

 

MUDr. Peter Osuský, CSc.,               Marian Grek sa 

   poslanec Mestského                poslanec Mests kého  

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta 

     SR Bratislavy                      SR Bratisla vy  
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                    Ing. Mária Bahnová  

                    komorná stenografka   


