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

 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa konalo 19. j anuára 

2012 .  

 

 

 doc. RNDr. M. FTÁ ČNIK, CSc., primátor 

     hlavného mesta SR Bratislavy                  str.  1 

 Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice  

 a návrhovej komisie                           str.   3  

     Návrh programu - schválenie                   str.  6 

 

 

BOD 1:                                             str. 12  

Návrh Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bra tislavy 

pre Československú obchodnú banku, a.s. v súvislosti s 

poskytnutím úverov spolo čnosti METRO Bratislava, a.s. 

 

BOD 2:                                             str. 25 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom 

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

Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú školu 

Kalin čiakova 12, 831 04 Bratislava 

 (Pôvodný materiál pod číslom 26.) 

 

BOD 3:                                             str. 27  

Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 

15651/184 na Trnavskej ceste č. 100 v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, zvereného do správy organizácií MARIANUM -  

Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre spolo čnos ť Ing. Andrej 
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Kulla - Ing. Katarína Kullová, I ČO 17465257, so sídlom v 

Bratislave ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

 Pôvodný materiál pod číslom 27.) 

 

BOD 4:                                             str. 29 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. pos chodí 

objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  pre 

Múzeum Mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave 

 (Pôvodný materiál pod číslom 28.) 

 

BOD 5:                                             str. 30  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Mesto, Spolo čenstvu vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov, Čajkovského ul. č. 5 

 (Pôvodný materiál pod číslom 29.) 

 

BOD 6:                                             str. 34 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave parc. č. 11314/2, 

k. ú. Nové Mesto spolo čnosti H-Stones s.r.o. so sídlom v 

Nových Zámkoch 

 (Pôvodný materiál pod číslom 30.) 

 

BOD 7:                                             str. 35  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúcich sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ni vy 

parc. č. 21877/1 a parc. č. 21864/1 spolo čnosti KOCELOVA, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 (Pôvodný materiál pod číslom 31.) 

 

BOD 8:                                             str. 37 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave parc. č. 4982/3, 
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k. ú. Vinohrady spolo čnosti UBM Koliba s.r.o. so sídlom v 

Bratislave 

 (Pôvodný materiál pod číslom 32.) 

 

BOD 9:                                             str. 38 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Záh orská 

Bystrica Ing. Pavlovi Mazákovi a Mgr. Jane Mazákove j 

 (Pôvodný materiál pod číslom 33.) 

 

BOD 10:                                            str. 40 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 37 pre spolo čnos ť SOUND and LIGHT, s.r.o. so 

sídlom v Bratislave 

 (Pôvodný materiál pod číslom 34.) 

  

BOD 11:                                            str. 42  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430 pre Zberné 

suroviny a.s. so sídlom v Žiline 

 (Pôvodný materiál pod číslom 35.) 

 

BOD 12:                                            str. 44 

Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínsk a Nová 

Ves, Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a.s., so 

sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného  

zrete ľa 

 (Pôvodný materiál pod číslom 36.) 

 

BOD 13:                                            str. 46 

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

Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, 

Michalská 5, spolo čnosti BROKER, spol. s r.o., so sídlom v 
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Bratislave, so zapo čítaním existujúcich poh ľadávok 

hlavného mesta SR Bratislava vo či kupujúcemu, ako prípadu 

hodného osobitného zrete ľa 

 (Pôvodný materiál pod číslom 37.) 

 

BOD 14:                                            str. 48 

Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve hlavného me sta SR 

Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej tec hnickej 

univerzity v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prí padu 

hodného osobitného zrete ľa 

 (Pôvodný materiál pod číslom 38.) 

 

BOD 15:                                            str. 58 

Návrh na predaj pozemku, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 

1620/2, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 (Pôvodný materiál pod číslom 39.) 

 

BOD 16:                                            str. 61 

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

1307/9, spolo čnosti STAN s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 (Pôvodný materiál pod číslom 40.) 

 

BOD 17:                                            str. 65 

Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva  k 

nehnute ľnosti na Okánikovej ulici č. 1 v Bratislave, k.ú., 

Staré Mesto 

 (Pôvodný materiál pod číslom 41.) 

 

BOD 18:                                            str. 79 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lama č, parc. 

č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lama čská 

cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

 (Pôvodný materiál pod číslom 42.) 
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BOD 19:                                            str. 84 

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na 

Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves 

 (Pôvodný materiál pod číslom 43.) 

 

BOD 20:                                            str. 85  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2009 zo d ňa 19. 11. 

2009 

 (Pôvodný materiál pod číslom 44.) 

 

BOD 21:                                            str. 88 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 1141/2010 zo d ňa 7. 10. 2010 

 (Pôvodný materiál pod číslom 45.) 

 

BOD 22:                                            str. 89 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.043,20 € 

 (Pôvodný materiál pod číslom 46.)  

 

BOD 23:                                            str. 90 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.230,29 € 

 (Pôvodný materiál pod číslom 47.) 

 

BOD 24:                                            str. 92 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v sume 

615,55 € 

 (Pôvodný materiál pod číslom 48.) 

 

NOVÝ BOD 25:                                       str. 93 

Rôzne     

- poslanec JUDr. I. Nesrovnal:                     str. 93 

  Bratislavský mestský bál. 
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- starostka Ing. Ľ. Kolková:                      str.  96 

  Nové ceny firmy OLO. 

 

- poslanec Ing. I. Kolek:                         s tr.  97 

  Upresnenia v materiáloch. 

 

- poslanec JUDr. I. Nesrovnal:                    s tr.  98 

  Bratislavská turistická organizácia 

  - člen výberovej komisie. 

 

- poslanec Mgr. S. Šov čík:                        str. 102 

  Oznámenie verejného funkcionára do 31. 3. 

 

- starosta Ing. P. Šramko:                        s tr. 103 

  Otázka OLO, zberné dvory. 

 

- poslanec RNDr. M. Za ťovi č:                      str. 105 

  Otázka k prerozde ľovaniu rozpo čtov. 

 

- poslanec Ing. M. Šindler:                       s tr. 106 

  Informácia  o dohode v BVS.  

 

- starosta Ing. P. Pilinský:                      s tr. 107 

  Žiados ť o informáciu k príprave integro- 

  vaných stratégií rozvoja mestských častí.   

 

  

Ukončenie zasadnutia MsZ:                         str. 1 09         

 

                      x            x  
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doc. RNDr. Milan  F T Á Č N I K, primátor hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 

 (14.00 h) 

 

 Vážené dámy, vážení páni, takže si urobíme cvi čnú 

prezentáciu a dáme ju do zápisu, že poslanci, ktorí  chodia 

načas. Takže poprosím kolegy ňu, ktorá má na starosti 

hlasovacie zariadenie; pekný dobrý de ň, pán poslanec, že 

by sme si urobili prezentáciu a zistili, ko ľko nás v sále 

je. Ja to z tejto pozície vidím tak, že ešte nás ni e je 

dos ť; ale dvadsa ťpäť by bolo ve ľmi dobré. To znamená pod ľa 

prezen čnej listiny je nás dvadsa ťpäť; to by sme pomaly 

mohli aj za čať. 

 

 Takže ideme sa presved či ť o tom, či naozaj je v sále 

dvadsa ťpäť poslancov. 

 

 Prosím, keby ste urobili len prezenta čné hlasovanie a 

my ako magistrát zapíšeme toto hlasovanie do zápisu  z 

dnešného rokovania, že o 14.05 h sa prezentovalo to ľko a 

to ľko poslancov. 

 

 Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte ľubovo ľným 

spôsobom, ostatný stla či ť gombík prezentácia.   

 Pani kolegy ňa, keby ste to spustili. 

 Už to je spustené.  

 

 Prosím všetkých, ktorí sú v rokovacej sále, keby s a 

prezentovali; aj pán poslanec Kali ňák, aby využil možnos ť 
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sa zaprezentova ť, aj pán poslanec Hanulík, aj pán poslanec 

Šindler, máte, jasne, vidím to. 

 

 (Prezentácia.) 

 Tak máme dvadsa ťtri poslancov. 

 Pätnás ť sa rozhodlo hlasova ť za, nikto proti, šiesti 

sa zdržali, dvaja nehlasovali.  

 

 Čiže konštatujem, že je nás nadpolovi čná vä čšina a 

môžme otvori ť naše dnešné rokovanie; ja to hne ď aj urobím.  

 Nemôžme tak celkom za čať, lebo je nás síce 

nadpolovi čná vä čšina, ale k druhému bodu nášho programu 

potrebujeme trojpätinovú vä čšinu. Takže ešte dáme šancu 

niektorým našim kolegom, aby prišli do rokovacej sá ly a 

zvýšili po čet prítomných poslancov.   

 

 Niektorí poslanci sa pýtajú, či ide internet v tejto 

miestnosti? 

 Ide, hej? Lebo na mestskej rade nešiel. Tam sme ma li 

problém.  

 Čiže tuná ide. 

 Takže aby sme pre poslancov, ktorí používajú inter net 

na pripojenie, aby videli aj materiály, že je to mo žné v 

tejto sále. Máme trošku v Primaciálnom paláci s tým  

problém. Takže preto sa poslanci pýtali, či to je 

zabezpe čené.  

 

 Ak dovolíte, ja by som to urobil tak, že by som 

odštartoval procedurálne naše rokovanie.  

 Poslanci postupne prichádzajú, takže verím, že v t om 

správnom čase nás bude dos ť.  
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K bodu:  

Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej 

komisie  

 

 

PREDSEDAJÚCI:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, primátor  

               hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, váž ené 

dámy a páni 

 o t v á r a m   týmto mimoriadne zasadnutie Mestsk ého 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam v prvom rade poslancov 

mestského zastupite ľstva, vítam prítomných starostov 

mestských častí, a samozrejme aj ostatných prítomných.  

 

 Pod ľa prezen čnej listiny bolo pred chví ľou 

prezentovaných dvadsa ťpäť poslancov s tým; a preto môžem 

konštatova ť, že mestské zastupite ľstvo je uznášania-

schopné. 

 

 O ospravedlnenie neú časti na tomto zasadnutí 

požiadali nasledovní poslanci: 

 

- pán poslanec Marian Greksa 

- pán poslanec Ing. Ivan Švejna 

- pani poslanky ňa Ing. Alena Krištofi čová 

- pani poslanky ňa JUDr. Júlia Ondrišová 

- pán poslanec doc. PhDr. Dušan Čaplovi č, DrSc. 

 To znamená piati poslanci. 
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 A ospravedlnil sa ešte pán starosta Ing. Ján 

Sandtner.  

 A ešte sa ospravedlnil pán poslanec Michal Muransk ý, 

to teraz nahlásila predsední čka klubu. 

 Čiže máme šes ť ospravedlnených poslancov. 

 

 

 A prejdeme k tej procedurálnej časti, kde navrhujeme 

za overovate ľov zápisnice  nasledovné poslankyne. Je to: 

- pani poslanky ňa Anna Dyttertová  

- pani poslanky ňa Gabriela Feren čáková.  

 Ak máte, prosím, nejaký iný návrh, nech sa pá či. 

 

 Ke ďže iný návrh nebol predložený, prosím, prezentujte 

sa a hlasujte o tom, že overovate ľkami z dnešnej zápisnice 

budú pani poslanky ňa Dyttertová a pani poslanky ňa 

Feren čáková.   

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa nezdržal. 

 Konštatujem, že za overovate ľky zápisnice sme 

schválili navrhované panie poslankyne. 

 

 

 Teraz prejdeme na návrh na zloženie návrhovej 

komisie.  

 Navrhujem 

- pani poslanky ňu Izabellu Jégh 

- pána poslanca Ing. Milana Šindlera 
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- pána poslanca Stanislava Fialu 

- pána poslanca Ing. Vladislava He čka 

- a pána poslanca Ing. Milana Černého.  

 

 Ak máte, prosím, nejaký iný návrh, nech sa pá či. 

 Pani poslanky ňa Reinerová má zrejme iný návrh; ste 

stla čili prihlášku. 

 

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

 Áno. Už som odhlásila. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže pani poslanky ňa nechce vystúpi ť, môžte ju 

odhlási ť. 

 

 Takže k zloženiu návrhovej komisie neboli žiadne 

pripomienky, prosím opä ť, aby ste sa prezentovali a 

hlasovali o zložení návrhovej komisie. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie. 

 

 Poprosím vážené poslankyne a poslancov, aby sa 

odobrali na ur čené miesto. 
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 A my prejdeme k návrhu programu nášho dnešného 

rokovania:   

 

 Otvorenie 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

 1. Návrh Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta Sl oven-       

    skej republiky Bratislavy pre Československú obchodnú 

    banku v súvislosti s poskytnutím úverov spolo čnosti  

    METRO, Bratislava, a. s.       

 

 2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

    týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na  

    Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v B ratis- 

    lave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú  

    školu Kalin čiakova 12, 831 04 Bratislava 

    (Pôvodný materiál pod číslom 26.)  

 3. Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc.  č.  

    15651/184 na Trnavskej ceste č. 100 v Bratislave, k.ú. 

    Ružinov, zvereného do správy organizácií MARIAN UM -  

    Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre spolo čnos ť Ing. An- 

    drej Kulla - Ing. Katarína Kullová, I ČO 17465257, so 

    sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného  zrete-    

    ľa 

    (Pôvodný materiál pod číslom 27.) 

 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I.  po- 

    schodí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré 

    Mesto pre Múzeum Mesta Bratislavy so sídlom v B ratis- 

    lave 
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    (Pôvodný materiál pod číslom 28.) 

 5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete- 

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

    Staré Mesto, Spolo čenstvu vlastníkov bytov a nebyto- 

    vých priestorov priestorov, Čajkovského ul. č. 5 

    (Pôvodný materiál pod číslom 29.) 

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave parc. č.  

    11314/2, k. ú. Nové Mesto spolo čnosti H-Stones, s.r.o. 

    so sídlom v Nových Zámkoch 

    (Pôvodný materiál pod číslom 30.) 

 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete-   

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

    Nivy parc. č. 21877/1 a parc. č. 21864/1 spolo čnosti  

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

    (Pôvodný materiál pod číslom 31.) 

 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave parc. č.  

    4982/3, k. ú. Vinohrady spolo čnosti UBM Koliba s.r.o. 

    so sídlom v Bratislave 

    (Pôvodný materiál pod číslom 32.) 

 9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete- 

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

    Záhorská Bystrica Ing. Pavlovi Mazákovi a Mgr. Jane 

    Mazákovej 

    (Pôvodný materiál pod číslom 33.) 

10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    žalka, parc. č. 37 pre spolo čnos ť SOUND and LIGHT,  

    s.r.o. so sídlom v Bratislave 

    (Pôvodný materiál pod číslom 34.) 
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11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    žalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430 pre Zberné su- 

    roviny a. s. so sídlom v Žiline 

    (Pôvodný materiál pod číslom 35.) 

12. Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Dev ínska 

    Nová Ves, Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a.s., 

    so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného oso bitného 

    zrete ľa 

    (Pôvodný materiál pod číslom 36.) 

13. Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Sta- 

    ré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, 

    Michalská 5, spolo čnosti BROKER, spol. s r.o., so síd- 

    lom v Bratislave, so zapo čítaním existujúcich poh ľadá- 

    vok hlavného mesta SR Bratislava vo či kupujúcemu, ako  

    prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    (Pôvodný materiál pod číslom 37.) 

14. Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve hlavnéh o mesta 

    SR Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovens kej  

    technickej univerzity v Bratislave, k. ú. Staré  Mesto, 

    ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    (Pôvodný materiál pod číslom 38.) 

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

    Ves, parc. č. 1620/2, ako prípadu hodného osobitného  

    zrete ľa 

    (Pôvodný materiál pod číslom 39.) 

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

    parc. č. 1307/9, spolo čnosti STAN s.r.o., so sídlom v  

    Bratislave 

    (Pôvodný materiál pod číslom 40.) 

17. Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastní ctva k 
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    nehnute ľnosti na Okánikovej ulici č. 1 v Bratislave,  

    k. ú. Staré Mesto 

    (Pôvodný materiál pod číslom 41.) 

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

    parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2,  

    Lama čská cesta, formou obchodnej verejnej sú ťaže a      

    schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže 

    (Pôvodný materiál pod číslom 42.) 

19. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejne j sú- 

    ťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí objek tu   

    na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves 

    (Pôvodný materiál pod číslom 43.) 

20. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupit eľstva     

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2009 zo d ňa 19.  

    11. 2009 

    (Pôvodný materiál pod číslom 44.) 

21. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 1141/2010 zo d ňa 7.  

    10. 2010 

    (Pôvodný materiál pod číslom 45.) 

22. Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.043,20 € 

    (Pôvodný materiál pod číslom 46.) 

23. Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.230,29 € 

    (Pôvodný materiál pod číslom 47.) 

24. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v  

    sume 615,55 €.  

    (Pôvodný materiál pod číslom 48.) 

 

 

 Chcem vás upozorni ť na to, že do tohto programu, 

ktorý v zásade tvoria neprerokované materiály zo 
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zasadnutia mestského zastupite ľstva z 15. decembra 

minulého roku, je zaradený ako bod č. 1 materiál pod 

názvom:  

 

"Návrh Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR pr e 

Československú obchodnú banku v súvislosti s poskytn utím 

úverov spolo čnosti METRO Bratislava, a.s."  

ktorý bol prerokovaný vo finan čnej komisii 17. 1. ale 

nebol prerokovaný v tejto podobe mestskou radou, pr eto 

budeme hlasova ť osobitne o zaradení tohto bodu programu. 

 

 Chcem sa vás opýta ť, či máte z vašej strany nejaké 

pripomienky k návrhu programu? 

 Pani námestní čka Kimerlingová, nech sa vám pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som navrhla, aby v tomto programe sme mali a j 

bod rôzne, pretože ak budú poslanci ma ť nejakú potrebu v 

rôznom nie čo poveda ť, oznámi ť, at ď., aby tú možnos ť mali.  

 Čiže 25. bod by bol bod rôzne; navrhujem.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Ja to akceptujem.  

 

 Autoremedúrou rozumiem, že ak tá potreba vznikne, 

poslanci ju potrebujú využi ť.  
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 Čiže máme 25. bod programu, rôzne.  

 

 Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky, prosím, o 

osobitné hlasovanie o bode č. 1; zaradenie patronátneho 

vyhlásenia do programu dnešného mestského zastupite ľstva. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o zaradení bodu č. 

1.  

 Je to požiadavka pána generálneho riadite ľa Ivana z 

akciovej spolo čnosti METRO.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných. 

 Dvadsa ťosem za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme zaradili tento bod do programu .  

 

 

 Teraz budeme hlasova ť o programe ako celku .  

 

 Čiže všetky body vrátane rôzneho a už aj schváleného  

bodu č. 1. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto proti, jeden sa 

zdržal hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme schválili program nášho dnešné ho 

rokovania.  

 

 Otváram rokovanie o bode č. 1. 
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BOD 1:  

Návrh Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta Sloven skej 

republiky Bratislavy pre Československú obchodnú banku, 

a.s.  v súvislosti s poskytnutím úverov spolo čnosti METRO 

Bratislava, a.s.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Materiál predkladá pán riadite ľ Strom ček, takže mu 

týmto ude ľujem slovo.  

 Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

 

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

  Ďakujem ve ľmi pekne. Predmetný materiál bol 

prerokovaný na finan čnej komisii i spomenutý na mestskej 

rade. Jedná sa úver pre spolo čnos ť METRO pre 

zabezpe čovanie investi čnej činnosti tzv. elektri čky z 

Petržalky do Starého Mesta. V minulom roku v decemb ri bola 

ešte špecifikovaná úverová štruktúra pre túto spolo čnos ť. 

A po vyhodnotení ponúk spolo čnosti METRO a komunikácii v 

niektorým finan čným domom bola tá podmienka, že bude 

prijaté mestským zastupite ľstvom Patronátne vyhlásenie.  

 Z tohto dôvodu si dovolíme ho predklada ť a požiadame 

o podporu tohto materiálu. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 1. 

 Nech sa pá či. 

 Hlási sa pán poslanec Nesrovnal; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, my sme sa o tomt o 

materiáli dlho rozprávali vo finan čnej komisii a finan čná 

komisia nakoniec ho neschválila. Chcem vás informov ať o 

dôvodoch takéhoto konania.  

 

 My sme tento materiál preberali z rôznych aspektov .  

 Jeden aspekt bol taký, že sme sa rozprávali, či by 

stálo za to obmedzi ť výšku tejto záruky alebo tohto 

vyhlásenia iba do výšky podielu mesta na majetku me sta, 

pretože mesto je iba jeden z akcionárov a druhý akc ionár 

je Ministerstvo dopravy. Takže toto bola jedna disk usia, 

kde sme nakoniec povedali, že možno že asi nie. 

 

 

 Druhý bod, ktorý sme diskutovali, bola skuto čnos ť, že 

my nevieme, či takto vynaložené prostriedky sa niekedy 

mestu vrátia, pretože nevieme či ten projekt sa vôbec 

uskuto ční.  

 

 Tá žiados ť do Európskej komisie ide v marci, pokia ľ 

to tak stále platí. A my až potom sa dozvieme, že či 

môžeme  do toho projektu ís ť alebo nie.  
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 Teraz ke ď schválime, vlastne uznesenie už bolo 

schválené, ja tomu verím, ale ke ď podporíme ho ešte týmto 

vyhlásením, tak sa môže sta ť, že peniaze sa preinvestujú a 

vlastne vyrobí sa jeden materiál, ktorý sa potom pr ipojí 

k; ako hovorí Libor Gašpierik, k vagónu ďalších 

materiálov, ktoré sú pre mesto nepoužite ľné.  

 

 

 Ďalší aspekt, ktorý sme hovorili, súvisí vlastne s 

takou tendenciou znižova ť úverové za ťaženie, resp. rieši ť 

problémy ktoré sme vyrobili my ešte v tomto našom f unk čnom 

období. To uznesenie z decembra hovorí o splatnosti  Eur do 

roku 2015.  

 

 Ale nám sa tento postup nepozdával a preto sme toh o 

názoru, alebo ja som aj toho názoru, že to čo sme si my 

navrhli, by sme mali aj my zjes ť.  

 

 Takže sme hovorili o tom, že by sme obmedzili toto , 

platnos ť tohto vyhlásenia, tejto záruky do konca roku 2014 

tak, aby sme vytvorili aj ur čitý tlak na splatenie tohto 

záväzku ešte v našom funk čnom období.    

 

 A napokon ešte zaznela informácia, že pri predklad aní 

ponúk banka, s ktorou sa uzatvoril tento vz ťah, 

neinformovala mesto, že bude požadova ť patronátne 

vyhlásenie a predložila to až dodato čne. 

 

 Takže to všetko viedlo finan čnú komisiu k tomu, že 

tento materiál neschválila. 
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 Ale aj na dnešnom rokovaní mestskej rady zaznela 

informácia, pani Ing. Tvrdá vy to môžete potom ešte  

rozvinú ť, že ten úver sa dá splati ť pred časne bez 

poplatkov. 

 

 Takže ja sa chcem vráti ť k tomu bodu z finan čnej 

komisie, kde sme povedali, že by sme obmedzili plat nos ť 

tohto vyhlásenia do konca roku 2014, aby sme tak sa mi na 

seba vytvorili ur čitý tlak na jeho splatenie v našom 

funk čnom období. 

 

 A dávam týmto pozme ňovací návrh s tým, že príslušné 

uznesenie sa doplní o vetu "platnos ť tohto vyhlásenia 

kon čí, alebo toto vyhlásenie má platnos ť do 31. 12. 2014". 

 Dávam to aj písomne. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou chce na vaše vystúpenie 

zareagova ť pán riadite ľ Strom ček. 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Je pravdou, že sme sa o tom 

bavili na finan čnej komisii. Rovnakou pravdou ale je, že 

pokia ľ posunieme vyhlásenie patronátne z roku 2014 a tým 

pádom bude možno že aj banka žiada ť, aby sme splatili úver 

do roku 2014, znamená to, že budeme musie ť splati ť ďalšie 
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cudzie zdroje do roku 2014 o 3 milióny viac ako sú v 

súčasnosti plánované.   

 

 Ak si tým pozriete zárove ň plán dlhovej služby, a to 

čo bolo prerokované vo finan čnej komisii, tak je snahou  

zatia ľ finan čnej komisie a aj mestského zastupite ľstva v 

čo najvä čšej miere znižova ť úverové za ťaženie. A to 

znamená, že musíme stále h ľadať nové a nové príjmy na to, 

aby sme mohli tieto úvery aj spláca ť.  

 

 Ja osobne to vidím ako pomerne ve ľkú komplikáciu aj 

vzh ľadom k tomu, že na septembrovom mestskom 

zastupite ľstve sa dohodol postup akým spôsobom má 

spolo čnos ť METRO pokra čova ť a dnes si opätovne zmeníme 

podmienky po 4 mesiacoch.  

 

 A môže by ť komplikácia aj z h ľadiska komunikácie s 

bankou, a to je skôr na spolo čnos ť METRO, samozrejme. 

 

 Ja len si dovolím upozorni ť na tomto mieste, že nie 

je to úplne š ťastný krok práve kvôli tomu, že pred pár 

mesiacmi sme tu mali materiál, kde sa mestské 

zastupite ľstvo vyjadrilo akým spôsobom má spolo čnos ť METRO 

postupova ť. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som túto príležitos ť využil na 

apelovanie na odborníkov, ktorí budú navrhova ť projekty v 

druhej etape Bosákova - Janíkov dvor, aby skôr ako sa 

začnú vynaklada ť peniaze na detailné projektovanie, sa 

urobili najskôr CDA analýzy rôznych riešení, či už to bude 

povrchový variant, estakádny variant, polozapustený , a až 

potom by sa pustili do konkrétneho riešenia. Pretož e je 

veľmi dôležité, či zaberieme ďalšiu zelenú plochu a bude 

to kolízny variant, alebo prípadne pôjdeme ponad Ja ntárovú 

cestu a bude bezkolízny variant, a možno aj lacnejš í. 

 Takže ja verím, že odborníci sa toho chytia. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Nikto sa ďalej nehlási. 

 

 Ale musím vystúpi ť v tejto diskusii aj ja, ke ďže 

procedurálne to nie je možné inak, než odovzda ť vedenie 

schôdze pani námestní čke Kimerlingovej. 

 

 Poprosím, keby ste sa toho v tomto bode toho ujali . 

 

 

 Chcem zareagova ť na vystúpenie pána poslanca 

Nesrovnala. Chcem vás všetkých ve ľmi pekne poprosi ť, aby 

ste dobre zvážili, čo teraz urobíme spolo čne.  
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 Pretože poveda ť, že my ke ď naprojektujeme železni čnú, 

resp. ko ľajovú tra ť cez Starý most do Petržalky, že to sú 

veci, ktoré sa odložia raz do šuplíka, je maloverno sť, 

ktorá hovorí o tom, že tak možno tá tra ť tam nikdy nebude; 

veď nevieme. Nie sme 100 %-ne presved čení, že tra ť do 

Petržalky je potrebná. 

 

 Ke ď nám na ňu nedá peniaze Európska únia, to sa môže 

sta ť, to pán poslanec na to upozornil, my budeme musie ť 

nájs ť iné zdroje financovania a postavi ť tú tra ť tak či 

tak. Ke ď nie teraz, tak o dva roky, o pä ť rokov. Na to sa 

čaká tridsa ť rokov v Bratislave, že sa vyrieši systém 

dopravy obyvate ľov z Petržalky, kde žije celé mesto, ktoré 

chodí prakticky len jedným typom, to znamená autobu sovou 

dopravou na druhú stranu.  

 

 V tomto si myslím, že sme si urobili dostato čný jasný 

preh ľad na mimoriadnom zastupite ľstve v októbri. 

 

 A ja vás chcem ve ľmi pekne poprosi ť, aby sme o tom 

nepochybovali. Nepochybovali o tom, že to potrebuje me, a 

že raz to naprojektova ť treba. A ve ľmi vážne vnímam 

poznámku pána poslanca Uhlera, ktorý hovorí, zvážme  všetky 

varianty.  

 Ale to môžme robi ť len vtedy, ke ď máme na to peniaze.   

 

 Chápem aj poznámku pána predsedu finan čnej komisie, 

ktorý hovorí, nezadlžujme sa viac ako je potrebné. 

Znižujme zadlženie.  
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 My budeme ma ť spolo čný materiál, ktorý dnes 

prerokovala mestská rada a prešiel aj finan čnou komisiou o 

zámeroch, ako chceme zníži ť zadlženie mesta do roku 2014; 

teda v tomto volebnom období. A ak máme ambície ís ť nad 

rámec toho materiálu, na to upozornil pán riadite ľ 

magistrátu, máme tú možnos ť. 

 

 Tu bolo povedané, že ten úver sa dá splati ť pred časne 

a ni č nám z toho nehrozí. 

 

 Čiže poveda ť, že dnes patronátne vyhlásenie obmedzíme 

len do roku 2014 znamená možno odloži ť jeho prijatie, toho 

úveru o nejaký mesiac. My máme v marci podáva ť žiados ť o 

nenávratný finan čný príspevok, čiže my nahá ňame každý 

jeden de ň. Pravidelne máme kontroly, kontrolné dni, 

snažíme sa tie termíny splni ť, pretože sú nastavené 

mestským zastupite ľstvom.  

 

 Ja by som pokojne nechal termín vyhlásenia do roku  

2015. A ke ď sme takí frajeri ako si trúfame, tak spla ťme 

ho v roku 2014 - ja som za, len si na to musíme vyt vori ť 

peniaze. V tomto roku preda ť majetok za 14 miliónov, na 

budúci rok za 20 miliónov a v roku 2014 zatia ľ za 14 alebo 

15; pán poslanec teraz navrhuje že za 18; že na to si 

trúfame. Viete, že to nie je také ľahké ako sa to povie. 

Ťažšie sa to naplní tými konkrétnymi rozhodnutiami 

zastupite ľstva. 

 

 Čiže ja by som v tomto ve ľmi, ve ľmi opatrný, lebo 

toto naše hlasovanie, ktoré teraz sa zdá celkom nev inné, 
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môže ten projekt úplne zastavi ť a poveda ť, že z neho ni č 

nebude v tom čase, ktorý máme k dispozícii.  

 

 A my sme si všetky tieto veci vysvetlili na 

októbrovom zastupite ľstve. A mám pocit, že sme dosiahli 

zhodu, že budeme sa snaži ť pracova ť tak, aby sa ten 

projekt dostal do úspešného konca. A zatia ľ to všetko 

vyzerá pri rokovaniach s predstavite ľmi Bruselu, 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvo ja tak, 

že máme ve ľkú šancu. Nepokazme si ju sami.  

 

 Čiže ja vás ve ľmi nabádam, možno aj pána predsedu 

finan čnej komisie, keby zvážil ten svoj návrh. A 

poslancov, aby ste podporili to čo sme predložili. Máme to 

vykonzultované aj s pánom generálnym riadite ľom METRA, a 

myslím, že robíme naozaj kroky, ktoré smerujú k úsp ešnému 

výsledku presne v intenciách rozhodnutia zastupite ľstva z 

minulého roku.  

 

 Čiže ve ľmi pekne vás prosím o podporu toho materiálu 

a o zvážení toho, ako budete hlasova ť.  

 Pán poslanec Nesrovnal sa chce vyjadri ť faktickou. 

Prepá čte. 

 Takže prosím, keby ste mikrofón dali pani 

námestní čke, lebo ona vedie tento bod ďalej.  

 

 

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

           námestní čka primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Áno, ja vediem ten bod na ďalej nato ľko, že odovzdám 

slovo prihlásenému pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 
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 A potom by som chcela odovzda ť vedenie tejto schôdze 

pánovi primátorovi, lebo aj ja sa chcem prihlási ť do 

diskusie. Takže.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, prosím, nevkladajte mi 

do úst slová, ktoré som nepovedal. Ja som nepovedal , že 

tento projekt nie je nepotrebný. Ve ď kto navrhoval 

mimoriadnu schôdzu na to, aby sme si povedali, čo treba 

ešte dokon či ť, aby sa to stihlo. Kto to bol? Boli sme to 

my.  

 

 Tak prosím, nehovorte, že ja tu hovorím, že ten 

projekt je nepotrebný. Jedine na čo upozor ňujem a hovorím, 

že je nefér prenáša ť; vytvára ť nové záväzky a prenáša ť ich 

na našich nástupcov hne ď do ich prvého volebného obdobia. 

To je nefér. K tomu smeruje môj návrh, aby sme tomu to 

zamedzili. Ni čomu iného. 

 

 A ja nevidím spojitos ť medzi realizáciou projektu a 

dĺžkou platnosti tohto vyhlásenia ke ď to dáme do konca 

roku 2014. Jediný výsledok je, že vznikne tlak, aby  sme to 

splatili pred časne. To je všetko, ni č iného.  

 

 Vôbec nepochybujem o projekte. Chcem ho ako všetci , 

chcem aby sa na tom pracovalo, ale iba nechcem závä zky 

prenáša ť na našich zástupcov.  

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Hlási sa pani námestní čka Kimerlingová.      

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ja by som sa prihovárala, vážené kolegyne, kolegov ia 

za to, aby sme schválili to uznesenie ako je navrhn uté, 

pretože výšku úveru sme odsúhlasili v uznesení č. 1, ktoré 

sa týka tohto úveru. Dátum rok 2015 sme odsúhlasili  v 

druhom uznesení. A na základe toho pán generálny ri adite ľ 

vyrokoval úver s bankou.  

 A v tomto patronátnom vyhlásení, vlastne nikde 

nežiada banka, aby tam bol uvedený rok.  

 

 Tam je len požiadavka, aby sme sa zaru čili, že 

nestiahneme, alebo neznížime svoj podiel v tejto 

organizácii, že neobjednáme si tie práce, ktoré sme  

sľúbili, že si objednáme v METRE, neobjednáme si ich u 

nikoho iného.  

 

 Čiže ja sa by som sa prihovárala, aby sme tam ten ro k 

2014 nedávali. A ke ďže vieme z rokovania rady od pani 

poslankyne Tvrdej, že vlastne v zmluve je dojednané , že 

bude možné pred časne splati ť bez poplatku tento úver. Tak 

potom už len na nás záleží, či do rozpo čtu každý rok 

schválime to ľko prostriedkov, to ľko pe ňazí na transfer 

spolo čnosti METRO, aby bola ona schopná splati ť ten úver 

do roku 2014. 
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 Takže na nás, na poslancoch bude záleža ť, aby sme tie 

peniaze našli a aby sme ich až do roku 2014 vždy sc hválili 

v takej výške, aby ten úver bol splatený do konca r oku 

2014.  

 

 Preto sa prihováram za to, aby sme schválili tento  

materiál tak ako je navrhnutý. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ve ľmi pekne ďakujem pani prvej námestní čke. V 

podstate ste to povedali aj za m ňa.  

 Pýtam sa, kto sa ešte chce vyjadri ť v tejto diskusii? 

 

 Ke ďže nikto, uzatváram možnos ť sa prihlási ť do 

diskusie. 

 Závere čné slovo ak chce využi ť pán riadite ľ 

magistrátu. 

 Nechce.  

 Myslím, že bolo povedané vlastne všetko podstatné.  

 

 Prosím, zvážte ve ľmi dobré čo urobíme, pretože pani 

námestní čka vysvetlila, že máme tú možnos ť aj bez toho, že 

by sme obmedzovali ten úver a tla čili METRO do úplne iného 

úveru vo vz ťahu s bankou než má rozrokovaný a pripravený.  

 

 Prosím, odovzdávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 Nech sa pá či teraz budete ma ť slovo vy.  
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Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Ke ďže máme tu návrh na znenie nového uznesenia od 

pána Nesrovnala, tento návrh znie: 

 Toto patronátne vyhlásenie platí do d ňa 31. 12. 2014. 

 Ke ďže je to pozme ňujúci návrh, dávam o tomto, teda 

dávame hlasova ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, hlasujeme o pozme ňujúcom alebo 

dopl ňujúcom návrhu pána poslanca Nesrovnala. 

 Odporú čam, aby ste ho neprijali. Ale to ako hovorím s 

plnou vážnos ťou, pretože je to úplne proti zmyslu toho, čo 

ideme urobi ť. 

 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Trinásti z toho hlasovali za, šiesti proti, šestná sti 

sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že tento dopl ňujúci návrh nebol prijatý. 

 Pani predsední čka. 

 

Predsední čka návrhovej komisie  Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Takže ke ď nebol prijatý, tak budeme hlasova ť o návrhu 

uznesenia tak, ako je uvedené v materiáli. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu uznesen ia 

tak, ako je v materiáli. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsiati za, jeden proti, piati sa hlasovania 

zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 1 a tým uzatvorili rokovanie o tomto bode.   

 Ve ľmi pekne vám ďakujem za vaše rozhodnutie.  

 

 Otváram rokovanie o bode č. 2. 

 

 

 

BOD 2:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom 

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

Nové Mesto, parc. č. 15142/1 pre Základnú školu 

Kalin čiakova 12, 831 04 Bratislava  

 

 

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, teda ako bolo 

spomenuté o nájom ľadovej plochy na výu čbu žiakov 

športových hokejových tried do 30. 4. príslušného t ohto 

roku. Predmetný materiál bol odkomunikovaný ako vo 

finan čnej komisii aj v mestskej rade, kde získalo 

uznesenie dostato čný po čet hlasov na odporú čanie schváli ť 

v mestskom zastupite ľstve.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu o bode č. 2. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

 Poprosím pani predsední čku návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h, 

poslanky ňa MsZ:  

 Nemáme doru čené žiadne pozme ňujúce návrh. A tu je na 

schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa, to znamená 

že asi trojpätinová vä čšina.  

 Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia tak, ako je dané v 

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden 

poslanec nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 2. 

 

 Bod č. 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc. č. 

15651/84 na Trnavskej ceste č. 100 v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, zvereného do správy organizácií MARIANUM -  

Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre spolo čnos ť Ing. Andrej 

Kulla - Ing. Katarína Kullová, I ČO 17465257, so sídlom v 

Bratislave ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o novovytvorený 

pozemok, ktorý je oddelený pod ľa geometrického plánu. 

Predmet bol by sú časťou predaja pre Ing. Kulla. Predmetný 

materiál bol odkomunikovaný ako vo finan čnej komisii aj v 

mestskej rade s odporú čaním schváli ť predmetný materiál, 

pri čom cena, žia ľ, ktorá bola navýšená na 10 €/m2/rok.   
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 3. 

 

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto nehlási. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Návrh uznesenia hlasujeme tak, ako je 

uvedené v materiáli; trojpätinová vä čšina. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o predmetnom 

materiáli. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, traja sa zdržali 

hlasovania.  

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Bod č. 4. 
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BOD 4:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I. pos chodí 

objektu na Biele 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto pre 

Múzeum mesta Bratislavy so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o nájom pre Múzeum 

mesta Bratislavy, kde po skon čení prevádzky resp. jeho  

nájomného vz ťahu dávame do poriadku právny vz ťah pre naše 

Múzeum mesta Bratislavy, ktoré sa nachádza na I. po schodí 

a prevádzkuje tam múzeum Arthura Fleischmanna. V zá sade 

neprichádza k žiadnym zmenám ani z h ľadiska m2, ani v 

spôsobe využitia. Jedná sa o to, aby Múzeum mesta 

Bratislavy malo priamy nájomný vz ťah s mestom Bratislava. 

 

 Z tohto dôvodu predkladáme tento materiál. Bol 

prerokovaný ako vo finan čnej komisii, tak aj v komisii 

kultúry a 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 
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 Otváram diskusiu k bodu č. 4. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

 Poprosím pani predsední čku. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v  

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 5. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

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

Mesto, Spolo čenstvu vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov, Čajkovského ul. č. 5  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Je to opätovne prerokovaný 

materiál, ktorý bol už tu v minulom roku, ke ď nezískal 

dostato čný po čet na prijatie uznesenia. Vlastníci nás 

požiadali minulý rok o znovu prerokovanie alebo o o pätovné 

prerokovanie na mestskom zastupite ľstve. Z tohto dôvodu aj 

predmetný materiál predkladáme.  

 

 Ako mestská časť, tak i finan čná komisia a mestská 

rada nemajú výhrady a odporú čajú schváli ť predmetný 

materiál za ú čelom vybudovania oplotenia, užívania 

prístupovej komunikácie k bytovému domu a udržiavan ie 

zelene, pri čom nájomné bolo stanovené na 8,- Eur/m2 ro čne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu. 

 Nehlási sa do nej žiadny poslanec ani poslanky ňa.  

 

 Mám prihlášku od obyvate ľky mesta Bratislavy, od pani 

Andrei Dobrockej.  

 Chcem sa vás opýta ť, či súhlasíte s tým, aby dostala 

priestor na svoje vystúpenie? 
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 Prosím, ak súhlasíte, zdvihnite ruku. 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

 Je to vä čšina. 

 Poprosím pani Dobrockú, aby sa ujala slova. Máte 

priestor na trojminútové vystúpenie. Tuto pani kole gyňa 

vám chystá mikrofón; nech sa pá či tu po mojej ľavej ruke. 

Nech sa vám pá či. 

 

 

OBČIANKA: Andrea  D o b r o c k á : 

 Dobrý de ň. Ja by som chcela poveda ť len pár faktov k 

tomu nášmu materiálu. Jedná sa výhradne o cestu, kt orá je 

v našom vlastníctve na mestskom pozemku. A táto ces ta je 

súčasťou objektu stavby.  

 

 Núti nás vlastne k tomu skuto čnos ť, pre čo chceme si 

prenaja ť a oploti ť tento pozemok, aby sme sa mohli v 

pokoji dosta ť domov, pretože permanentne nám k tomu bránia 

autá, ktoré na tejto ceste parkujú. Nie je to verej ná 

komunikácia, je ozna čená dokonca aj tabu ľou vjazdu, ale 

samozrejme, ľudia to nerešpektujú a my máme problém sa 

dosta ť do vlastných garáží.  

 

 Na ďalej sa chceme o tento pozemok stara ť. Staráme sa 

10 rokov. 10 rokov tam sadíme trávu preto, aby tam 

nechodili neprispôsobiví ob čania a aby ju nezne čis ťovali. 

A takisto mládež, ktorá sa tam grupuje a na ktorú 

permanentne musíme vola ť mestskú políciu, pretože to 

zne čis ťuje a vlastne ohrozuje nás tam. 
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 Takisto sa tam vyskytuje skupina asociálov, ktorá tam 

permanentne ide a celú tú snahu a všetky tie naše 

investície, ktoré dávame do mestského pozemku, vlas tne 

znehodnocuje. To je náš cie ľ.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pani Dobrocká. 

 

 Ke ďže sa nikto z poslancov ďalej nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť do diskusie a dávam priestor na 

rozhodnutie poslancov. 

 Nech sa pá či, návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Potrebujeme trojpätinovú vä čšinu na prijatie 

uznesenia tak, ako je to uvedené v materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode č. 5. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsa ťšes ť poslancov. 

 Tridsa ťtri za, nikto proti, traja sa zdržali 

hlasovania.  
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 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie o bod e 

č. 5.  

 

 Bod č. 6. 

 

 

BOD 6:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave parc. č. 11314/2, 

k. ú. Nové Mesto spolo čnosti H-Stones s.r.o., so sídlom v 

Nových Zámkoch  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Len ve ľmi telegrafický; jedná sa 

o nájom za ú čelom zriadenia staveniska z dôvodu realizácie 

stavby. Predmetný materiál bol prerokovaný vo finan čnej 

komisii, v mestskej rade vždy s odporú čaním schváli ť 

predmetný materiál. A je tam aj súhlas príslušnej m estskej 

časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu č. 6. 

 Nikto sa do nej nehlási. 
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 Dávam priestor pre návrhovú komisiu; nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako je 

uvedený v materiáli; a je to trojpätinová vä čšina. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Bod č. 7. 

 

 

 

BOD 7:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúcich sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ni vy 

parc. č. 21877/1 a parc. č. 21864/1 spolo čnosti KOCELOVA, 

s.r.o. so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 



 
 
 
 
                              Zápisnica mim. MsZ 19.januára 2012  

36 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o nájom pozemkov za 

účelom úpravy križovatky Koce ľova - Bazová ul.,  

rekonštrukcie chodníka a vybudovanie a užívanie vja zdu do 

podzemných garáží. Predmetný materiál bol odkomunik ovaný 

vo finan čnej komisii aj v mestskej rade vždy s odporu čením 

schváli ť predmetný materiál.  

 Takisto je tam súhlas mestskej časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu č. 7. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Pani predsední čka návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako je dané v 

materiáli; trojpätinová vä čšina. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Bod č. 8. 
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BOD 8:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, parc. č. 4982/3, 

k. ú. Vinohrady, spolo čnosti UBM Koliba 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. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o nájom 36 m2 na 

dobudovanie úseku prístupovej komunikácie. Materiál  bol 

prerokovaný vo finan čnej komisii aj v mestskej rade vždy s 

odporú čaním schváli ť predmetný materiál. Takisto je tam 

odporú čanie mestskej časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, otváram diskusiu k bodu č. 8. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Slovo má predsední čka návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  Izabella  J é g h, 

poslanky ňa MsZ: 
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 Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, tak ako je v 

materiáli; trojpätinová vä čšina. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdva za, nikto proti, dvaja sa zdržali 

hlasovania. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Bod č. 9. 

 

 

BOD 9:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Záh orská 

Bystrica Ing. Pavlovi Mazákovi a Mgr. Jane Mazákove j  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o prenájom 17 m2 za 

účelom vybudovania prístupu a príjazdu k rodinnému do mu, 

ktorý používajú ako predzáhradku, ktorú majú oplote nú. 
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Takisto bude uplatnené v prípade súhlasu mestského 

zastupite ľstva ro čné nájomné. Predmetný materiál bol 

odkomunikovaný vo finan čnej komisii aj v mestskej rade s 

odporú čaním schváli ť predmetný materiál. Takisto je tam 

súhlas príslušnej mestskej časti. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

 Hlási sa pán poslanec Fiala; nech sa vám pá či. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Pán primátor, ak by si si osvojil 

návrh, tam nie sú špecifikované m2, ktoré sú; v dôv odovej 

správe to síce je, ale nie sú v návrhu uznesenia. J a si 

myslím, že pre uznesenie by to bolo užito čné doplni ť do 

bodu 1. 12 m2 a do bodu 2. 4 m2. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Akceptujem tento návrh autoremedúrou. 

 

 Myslím, že aj pán riadite ľ s tým nemá žiadny problém. 

Je to spresnenie uznesenia. Ďakujem ve ľmi pekne, pán 

poslanec.  

 Ke ďže sa nikto ďalej nehlási, poprosím pani 

predsední čku. 
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Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je v materiá li 

s tým upresnením, že do bodu 1. dáme - 12 m2, a do bodu 2. 

4 m2; trojpätinová vä čšina. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Bod č. 10. 

 

 

 

BOD 10:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 37 pre spolo čnos ť SOUND and LIGHT, s.r.o. so 

sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná o nájom na ú čelom 

využívania prístupu k nebytovým priestorom. Jedná s a o 2 

m2. A predmetný materiál bol odkomunikovaný vo fina nčnej 

komisii aj v mestskej rade s odporú čaním schváli ť 

predmetný materiál. Je tam aj súhlas mestskej časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, otváram diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 Opä ť dám slovo predsední čke návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako je uvedené v  

materiáli; trojpätinová vä čšina. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Bod č. 11. 
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BOD 11:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430 pre Zberné 

suroviny a.s. so sídlom v Žiline  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o nájomnú zmluvu na 

dobu ur čitú, na 5 rokov. Je to za ú čelom prevádzkovania 

Miestnej výkupne druhotných surovín. Mestská časť 

súhlasila s krátkodobým nájmom a finan čná komisia 

navrhovala úpravu ceny na 7,- € pre areál výkupne a  12,- € 

za plochu. Na mestskej rade nezískal dostato čný po čet 

hlasov.  

 

 Z tohto dôvodu dovolím si troška obšírnejšie poved ať 

nie čo, uvies ť tento materiál ako predchádzajúce body.  

  

 Tá diskusia totiž na finan čnej komisii, a nielen na 

finan čnej komisii aj na mestskej rade, bola hlavne o tom,  

že v poslednej dome máme pomerne málo zberných dvor ov a je 

pomerne komplikované nastavova ť pravidlá na to, aby nám 

náhodou ďalší zberný dvor nebol zavretý. 
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 Z tohto dôvodu sa časť poslancov priklá ňala k tomu, 

aby sme zachovali tie podmienky, ktoré žiadal žiada te ľ a 

na dobu ur čitú 5 rokov sme mali istotu, že bude existova ť 

tento zberný dvor. 

 

 A v prípade, že by sme požadovali zvýšenie tej cen y  

ako išlo z finan čnej komisie, po komunikácii so žiadate ľom 

sme nemali úplne istotu, že by ostal v prevádzke te nto 

zberný dvor, ke ď hovoril, že by mu to ekonomicky 

nevychádzalo. 

 

 Z tohto dôvodu vlastne toto obšírnejšie slovo na 

úvod. To je všetko. V ďaka. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže materiál je predložený s pôvodnými cenami. Tie 

navýšené ceny, ktoré odporú čala finan čná komisia tam 

neboli premietnuté. Pán riadite ľ to vysvetlil, pre čo. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 11. 

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia, tak ako je predložen é v 

materiáli; trojpätinová vä čšina. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode č. 11. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

 Z toho osemnás ť hlasovalo za, jeden proti a 

sedemnásti sa hlasovania zdržali.  

 

 Konštatujem, že materiál nezískal potrebnú 

trojpätinovú vä čšinu.  

 To znamená, že sme neschválili uznesenie k bodu č. 

11. 

 

 Bod č. 12. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínsk a Nová 

Ves, Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a.s., so 

sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného  

zrete ľa 

 

 

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

 Ďakujem. Jedná sa o materiál v spolupráci s 

Bratislavskou vodárenskou spolo čnos ťou zrekonštruova ť 

čistiare ň odpadových vôd v Devínskej Novej Vsi. A z tohto 

dôvodu z h ľadiska ako z potreby stavebného povolenia a 

preukázania vz ťahu k majetku, nás požiadali o uzavretie 
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nájomného vz ťahu na predmetný pozemok. Materiál bol 

odkomunikovaný ako vo finan čnej komisii, v mestskej rade 

vždy so súhlasným stanoviskom a súhlasným stanovisk om aj 

príslušnej mestskej časti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu o bode č. 12. 

 Ke ďže sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie:  Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v  

materiáli; trojpätinová vä čšina. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania. 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie k bodu č. 12. 

 

 Bod č. 13. 
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BOD 13:  

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

Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, 

Michalská 5, spolo čnosti BROKER, spol. s r.o., so sídlom v 

Bratislave, so zapo čítaním existujúcich poh ľadávok 

hlavného mesta SR Bratislava vo či kupujúcemu, ako prípadu 

hodného osobitného zrete ľa 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Tento materiál Michalská nie je 

tu prvýkrát. Koncom minulého roku sme ho nestihli 

odkomunikova ť, ke ď my sme to hlavne potrebovali aj kvôli 

financiám. A z tohto dôvodu ho opätovne predkladáme  tento 

rok.  

 Jedná sa o vysporiadanie vz ťahu k Michalskej ulici č. 

5, kde je súhlasné stanovisko mestskej časti Staré Mesto. 

 

 Predmetom dohody je, že ke ďže na všetkých obchodných 

verejných sú ťažiach vždy sa prihlásil iba jeden uchádza č, 

resp. jemu spriaznené firmy, a zárove ň vedieme súdny spor 

na vypratanie, navrhli sme dohodu predmetom ktorej by 

bolo, že akceptujú súdnoznaleckú cenu na pozemok a 

nehnute ľnosti týkajúce sa Michalskej 5.   
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 A zárove ň sme sa vzájomne dohodli na vzájomnom 

zapo čítaní poh ľadávok a záväzkov, ktoré vyplývali ako z 

rekonštrukcie Michalskej 5, kde predchádzajúci nájo mca 

investoval tieto finan čné prostriedky a zárove ň ušlé 

nájomné, ktoré nám neplatil, ke ďže nebola uzatvorená 

nájomná zmluva.  

 

 Z tohto po nieko ľko týžd ňových vyjednávaní tým pádom 

vám predkladáme návrh tohto materiálu, ktorý hovorí  o tom, 

že po vzájomných zapo čítaniach záväzkov a poh ľadávok mesto 

v prípade schválenia tohto materiálu získa 1,1 mili óna 

Eur. A zárove ň tým pádom vysporiadame aj súdne spory, 

ktoré vedieme dneska v sú časnosti s predchádzajúcim 

nájomcom. 

 

 Je tam informácia z mestskej rady a z finan čnej 

komisie; vo finan čnej komisii získal štyri hlasy za, dvaja 

sa zdržali, jeden proti. A na mestskej rade nebol 

dostato čný po čet viacerých hlasov, alebo nebol dostato čný 

počet hlasov na prijatie uznesenia. A súhlas mestskej 

časti tam je; to som hovoril na za čiatku. To ľko prosím na 

úvod. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. 

 Prosím, vyjadríte sa k materiálu bodu č. 13. 

 Otváram rozpravu k tomuto bodu.  

 Nikto sa do diskusie nehlási. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 
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 Poprosím pani predsední čku návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v  

materiáli; trojpätinová vä čšina. 

 

 

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 poslancov. 

 Dvadsa ťosem hlasovalo za, traja boli proti, šiesti sa 

zdržali hlasovania.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 13. 

 

 Bod č. 14. 

 

 

BOD 14:  

Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve hlavného me sta SR 

Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej tec hnickej 

univerzity v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prí padu 

hodného osobitného zrete ľa 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Spracoval sa materiál v 

spolupráci s STU a s mestom Bratislava, kde prichád za k 

vysporiadavaniu pozemkov. A vychádzame si tak vzájo mne v 

ústrety, ke ď my získavame pozemky pod cestami a STU si 

uce ľuje zasa svoj areál.   

 

 Predmetný materiál bol prerokovaný vo finan čnej 

komisii, v mestskej rade a je tam aj súhlasné stano visko 

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 ako prvý prihlásil pán 

poslanec Šov čík, takže mu týmto ude ľujem slovo.  

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem ve ľmi 

podpori ť tento materiál na odsúhlasenie, pretože na jednej 

strane pomáhame Slovenskej technickej univerzite, a by si 

vysporiadala pozemky pod svojimi budovami a tým pád om 

mohla sa uchádza ť o peniaze z európskych fondov, ktoré 

iná č by mohli zainvestova ť len do technického vybavenia 

laboratórií a takto ich budú môc ť použi ť aj na opravu 

budov. 
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 A na druhej strane získame časť verejného 

priestranstva. Myslím si, že v tomto procese by sme  mali 

pokra čova ť, že nielen vysporiada ť tie pozemky pod 

budovami, ale vysporiada ť celý areál Slovenskej technickej 

univerzity.  

 

 A zárove ň sa snaži ť dosiahnu ť, aby tie priestory, 

ktoré sú verejné, boli aj vo vlastníctve mesta, aby  sa 

mohli kultivova ť, lebo často krát v tej časti, v 

exponovanej centrálnej časti mesta predstavujú dos ť 

nekultivovaný priestor, čo by tomuto napomohlo. 

 

 Čiže chcem podpori ť tento materiál. 

 A zárove ň to vnímam ako fázu číslo 1. 

 A chcem, aby sme pokra čovali vo vysporiadávaní 

pozemkov v tejto časti mesta, lebo ke ď sa vlastne pozriete 

na tú katastrálnu mapu, ke ď sa v pä ťdesiatich rokoch 

staval tento areál, tak nerešpektoval pôvodnú parce láciu. 

Tam ide "šregom" pôvodná ulica, tuším volala sa Slo vanská, 

a boli tam také prízemné dom čeky, ktoré boli asanované. 

Čiže vlastne na katastrálnej mape sú to stále ešte 

zakreslené tie pôvodné parcelácie.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 Máme ďalších dvoch prihlásených. 

 Pán poslanec Šindler; nech sa pá či. 

 



 
 
 
 
                              Zápisnica mim. MsZ 19.januára 2012  

51 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som chcel da ť do pozornosti 

ctenému zastupite ľstvu ten znalecký posudok od pána Ing. 

Jozefa Fajnora, že dal 524,53 €/m2. Toto sa mi kone čne 

páči, táto cena. A dúfam že mu to vydrží aj do budúcno sti, 

lebo možno už na budúce tu dostaneme znalecký posud ok o 

ulicu ved ľa a bude za 84,50.  

 Tak ja len hovorím, že niekedy sa mu to podarí.  

 

  

 Ale ke ď je jedna k jednej a ni č sa neplatí v tomto 

prípade.  

 Ja iná č budem hlasova ť za. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Ja by som rád upozornil, že 

finan čná komisia sa zaoberala ako keby iným materiálom, 

bolo tam o jednu parcelu viac. A návrh ich uzneseni a je 

taký, že by mala táto škola zaplati ť mestu ešte 109 000 €. 

Ten pozemok tam je vynechaný a teraz je to ako keby  nula k 

nule. Nie celkom sa mi to pozdáva. Ja síce súhlasím , že by 

sa mali vysporiada ť pozemky aj niekde na chodníkoch, ale 

tieto hranice komu áno, komu nie.  
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 Z tohto poh ľadu mám čiasto čne problém podpori ť tento 

návrh, pretože táto škola nedá mestu ani korunu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážený pán poslanec, verím, že vám pomôže vystúpen ie 

magnificencie pána rektora Slovenskej technickej 

univerzity, ktorý sa chce prihlási ť do našej diskusie. 

 

 

 Ja sa len musím opýta ť, či súhlasíte s tým, aby 

dostal priestor na vystúpenie v našej diskusii.  

 

 Prosím, kto súhlasí s vystúpením pána rektora, 

zdvihnite ruku.  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán rektor, máte priestor.  

 Tuná po mojej ľavej ruke je mikrofón. 

 

 

 Ak dovolíte, ešte predtým musím by ť procedurálne 

korektný vo či pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 

 Chce zareagova ť faktickou na vystúpenie pána poslanca 

Fialu.  

 Hne ď potom udelím slovo pánovi rektorovi. 

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

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, len chcem 

upozorni ť na to h ľadisko, na to časové. Na to, aby oni sa 

uchádzali o európske peniaze, musia ma ť v ur čitom čase 

vysporiadané pozemky pod svojimi budovami. Takže na ozaj 

bol by som rád, keby sme mohli tento materiál podpo ri ť 

tak, ako je pripravený.  

 

 

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

               primátor hlavého mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne. 

 Pán rektor, máte slovo. 

 Nech sa pá či, máte priestor na trojminútové 

vystúpenie.  

 

 

Prof. Ing. Robert  R e d h a m m e r, PhD., rektor 

Slovenskej technickej univerzity: 

 Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, ve ľmi pekne ďakujem za túto možnos ť vystúpi ť. 

Taktiež ďakujem za zaradenie tohto bodu, tohto návrhu na 

rokovanie. 

 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave je 

verejnoprávna inštitúcia, vysoká škola, ktorá vzdel áva 

mladých ľudí v technických disciplínach. Študenti 

pochádzajú zo širšieho okolia ale vä čšina z nich potom má 

relatívne dobré vzdelanie a uplat ňuje sa pravdepodobne 

najlepšie spomedzi absolventov vysokých škôl na Slo vensku.  
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 Slabina nás, tejto inštitúcie sú priestory, sú 

budovy, preto sme sa snažili z európskych štrukturá lnych 

fondov ktoré sú alokované pre Bratislavu, avšak sú ur čené 

výlu čne na výskum, aby sme časť týchto financií vedeli 

použi ť aj na budovy tak, aby Bratislava smerom von 

pocítila ur čitú renováciu priestorov, a aby teda tým 

mestotvorným prvkom tie budovy naozaj boli.  

 

 Univerzita ako taká vníma, že je dislokovaná v 

Bratislave a snaží sa v rámci tých medzinárodných v zťahov 

nadväzova ť kontakty tak, aby aj Bratislava z toho mohla 

ťaži ť, či už vzh ľadom na turistiku alebo medzinárodné 

vz ťahy, tak aj na rozvoj ďalších projektov. Dneska sme 

boli oslovení partnermi z Francúzska, z Grenoblu s 

požiadavkou, aby sme pomohli robi ť, nadväzova ť vz ťahy aj 

smerom na mesto, takže toto budeme robi ť aj do budúcna.   

 

 To, čo dneska sa tu prerokúva je možnos ť výmeny, 

zámeny pozemkov jedna k jednej; tých pozemkov, ktor é sú 

pod existujúcimi budovami Slovenskej technickej uni verzity 

tak, aby my sme mohli použi ť tie finan čné prostriedky, 

ktoré sú z ERF, teda z Bruselu, na renováciu týchto  budov 

aj teda zvonku. Nám nerobí problém ich použi ť na vedecké 

prístroje; časť z nich bude použitá, ale radi by sme teda 

takto skombinovali. 

 

 Čo sa týka tých pozemkov, máme ešte ďalšie pozemky, 

ktoré nie sú zamenené, resp. nie sú správne napísan é. 

Takže my budeme pracova ť na tom ďalej a prídeme s návrhom, 

čo s tými ďalšími pozemkami tak, aby užívate ľ, teda ke ď my 
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ich užívame, aby boli na našom liste vlastníctva. A  vice 

versa pokia ľ mesto má a sú u nás, tak aby sme to vedeli 

dať do poriadku tak, aby to bolo všetko ako má by ť.   

 Ak sú nejaké otázky, rád odpoviem. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán rektor. 

 Ako ďalší vystúpi v tejto diskusii pán poslanec Len č; 

nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

 Slovenská technická univerzita je moja alma mater.  A 

dúfam teda, že za toto čo poviem, mi neodoberú titul.   

 

 Ja chcem upozorni ť, že naozaj sú tam ešte pozemky, 

ktoré nie sú vysporiadané a tie bude treba douspori adať. 

Rozumiem tomu, čo hovoril pán kolega Šov čík, že teda ide o 

európske peniaze a potrebujú ma ť vysporiadané tie pozemky 

pod budovami. Ale to ešte nebolo to, za čo by mi mohli 

odobra ť ten titul. 

 

 Ale budem rád, ke ď budeme ústretoví vo či STU, ale 

nedá mi nepripomenú ť z minulosti, ke ď STU nebola ústretová 

voči mestu. Jednalo sa o nejaké pozemky medzi dvoma 

mostami na výstavbu Zimného štadióna. Vtedy STU 

uprednostnila svoj prospech, alebo už neviem ako to  mám 

nazva ť.  
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 Ale zabudol som už na to, a budem ústretový. Tento  

krát budem za. 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. 

 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pani prvá 

námestní čka. 

 

 

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 bola rada, keby sme naozaj na to zabudli , 

čo bolo v minulosti, pretože ja som dostala informác iu, že 

prostriedky, ktoré za tie pozemky škola získala bol i 

naozaj dobré využité. A okrem toho my ako mesto sme  sa 

veľmi neskoro za čali zaujíma ť o tieto pozemky. Čiže 

zabudnime na to. Škola získala prostriedky a dobre ich 

využila. A my máme teraz vlastne v ďaka tomu alebo preto 

zrekonštruovaný náš Zimný štadión. Ďakujem vám. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ke ďže sa do diskusie už nikto nehlási, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 

 A v závere čnom slovo doplním odpove ď pre pána 

poslanca Fialu.  
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 Vo finan čnej komisii bol naozaj materiál, kde bolo o 

jednu parcelu na zámenu viac s tým, že to by  zname nalo, 

že univerzita získava viac od mesta a musela by to 

doplati ť. Nebolo to možné z h ľadiska finan čných zdrojov, 

ktoré sú na univerzite k dispozícii.  

 

 Čiže ona sama sa rozhodla, že jednu časť nepotrebuje 

na európske fondy, lebo sa jedná o nejaký sklad, kt orý v 

strede toho komplexu sa nachádza, ktorý nebude 

rekonštruovaný. Tie ostatné pozemky sú nevyhnutné n a tie 

rekonštruk čné práce, o ktorých hovoril pán rektor. A 

nazna čil to pán poslanec Šov čík, že budeme zrejme musie ť 

pokra čova ť v tých cestách na vysporiadanie pozemkov 

navzájom.  

 

 Čiže nie je to posledný krát, kedy sa tomu venujeme.  

V tejto chvíli išlo o to nájs ť rýchle riešenie, ktoré 

vedia obe strany podpori ť.  

 

 Takže len na vysvetlenie pánovi poslancovi Fialovi , 

že má pravdu. Ale h ľadali sme riešenie, ktoré sa dá 

zvládnu ť bez nejakých ve ľkých vzájomných kompenzácií.  

  Uzatváram teda aj závere čné slovo.  

 A teraz je tu priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:     

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v  

materiáli; je to trojpätinová vä čšina. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o bode č. 14. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

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

nezdržal. 

 Konštatujem, že materiál získal dostato čnú vä čšinu a 

bol schválený. 

 Ve ľmi pekne ďakujem.  

 

 Prejdeme na bod č. 15. 

 

 

BOD 15:  

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

parc. č. 1620/2, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Predmetný materiál na predaj 

pozemku bol prerokovaný vo finan čnej komisii, v mestskej 

rade s odporú čaním schváli ť predmetný materiál. Takisto je 

tam aj súhlasné stanovisko mestskej časti. Jedná sa o 

odpredaj 20 m2 na novovytvorenom pozemku. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Otváram diskusiu o bode č. 15. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Poprosím pani predsední čku návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v  

materiáli. Aby sme prijali platné uznesenie potrebu jeme 

trojpätinovú vä čšinu.  

 

 

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 15. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ť prítomných poslancov.  

 Niektorí, ktorí sa bavia na chodbe, nemohli hlasov ať. 

 Takže dvadsa ťšes ť hlasovalo za, nikto nebol proti, 

štyria sa zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie.  

 (Poznámka.) 

 

 Tak, ak padne taký návrh, pani poslanky ňa, teraz ešte 

keď využijete, kým neotvorím ďalší bod, tak nech sa pá či. 

Prosím, dajte slovo pani poslankyni Reinerovej. 
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Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Poprosím pána primátora, aby zavolal všetkých 

poslancov k hlasovaniu. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, pani poslanky ňa Reinerová navrhuje, aby sme 

sa vrátili k hlasovaniu.  

 Čiže ja dávam hlasova ť o tom, že sa chceme vráti ť ku 

hlasovaniu o bode č. 15. 

 Pani poslanky ňa, navrhli ste opakovanie hlasovania; 

tak som tomu rozumel správne? 

 

 

 Čiže, prosím, hlasujeme o procedurálnom návrhu pani 

poslankyne Reinerovej, aby sme sa vrátili k rozhodn utiu o 

bode č. 15. 

 

 Ak ste za, vyjadríte svoj názor hlasovaním. 

 Ak máte iný názor, samozrejme, vyjadríte ho 

prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. 

 

 Čiže máme procedurálny návrh pani poslankyne 

Reinerovej, ktorá navrhuje, vráti ť sa k hlasovaniu o bode 

č. 15. 

 

 Prosím, vyjadríte sa; nech sa pá či, teraz. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 
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 Dvadsa ťpäť súhlasí s tým, aby sme sa vrátili, jeden 

je proti, štyria sa zdržali, jeden nehlasoval.  

 Čiže budeme opakova ť to hlasovanie o bode č. 15. 

 

 

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

bode č. 15. 

 Máte na to priestor teraz. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Asi je to zakliaty materiál. Vyzerá to tak; nie. Z dá 

sa, že sa tam nie čo udialo. 

 Tridsa ťjeden prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, štyria 

sa hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 Ďakujem pani kolegyni za procedurálnu pomoc, že sme 

sa mohli vráti ť k rozhodnutiu o tomto materiáli.  

 

 Otváram teraz rokovanie o bode č. 16. 

 

 

 

BOD 16:  

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

1307/9, spolo čnosti STAN s.r.o., so sídlom v Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y       

 Nech sa pá či, 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 zastavané plochy a 

nádvoria pre spolo čnos ť STAN, nachádzajúce sa v mestskej 

časti Ra ča. Je tam súhlasné stanovisko starostu, takisto 

aj finan čnej komisie a mestskej rady.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu o bode č. 16. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo. Ja by som mal otázku. Ak sa 

pozriete na to, ako tam sú ešte pozemky 1307/2 a 13 07/4, 

je ve ľká pravdepodobnos ť, že patria mestu. Sú síce ve ľmi 

úzke, ale je pod ľa mňa užito čné, aby aj tieto boli v 

prípade predmetom predaja, ak to teda je tak.  

 

 Pán primátor, často po čujeme z vašich úst, že 

nechceme predáva ť. Ale aj vtedy, ke ď mesto by mohlo preda ť 

možno o nejaké metre vä čší pozemok; pod ľa môjho názoru je 

treba túto šancu využi ť.  

 Nemám tu istotu, že to patrí mestu. A ak áno, mysl ím, 

že by to ur čite kúpili. Ďakujem. 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Ďakujem pekne. 

 Na to zareaguje pán riadite ľ faktickou poznámkou. 

 Potom pán starosta Pilinský. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Samozrejme, my sme tak postupovali. Len to je zver ené 

mestskej časti Ra ča. A pokia ľ máme dobré informácie, pán 

starosta ich ur čite bude verifikova ť, tak oni takisto budú 

postupova ť a budú tieto slíže predáva ť. Ale, samozrejme, 

pod svojou hlavi čkou, v rámci svojho miestneho 

zastupite ľstva. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta, nech sa ti pá či, máš priestor na 

vystúpenie faktickou poznámkou.  

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  

 Presne toto isté som chcel, teda informova ť pána 

kolegu, že sú to pozemky, ktoré sú nám zverené a ti ež teda 

sme v konaní s vlastníkom. A rovnako teda sme za to , aby 

sa mu ten pozemok nejakým spôsobom scelil. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, Pilinský je prihlásený ešte na riadn e 

vystúpenie.  

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 S ťahujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 S ťahuje svoje vystúpenie; tak? Dobre.  

 Takže už nemám žiadneho ďalšieho prihláseného. 

 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť do diskusie k bodu č. 

16. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:   

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v  

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdva prítomných poslancov. 
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 Dvadsa ťosem za, jeden proti, traja sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 16. 

 

 Bod č. 17. 

 

 

 

BOD 17:  

Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva  k 

nehnute ľnosti na Okánikovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto .  

 

 

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. Je to obdobný prípad, ktorý už 

nieko ľko krát bol spomínaný na mestskom zastupite ľstve a 

týka sa reštituentských domov. Za to ja by som preš iel 

priamo k materiálu. 

 

 My odporú čame a tak sme komunikovali aj na finan čnej 

komisii, a všade kde o tom materiál bolo rokované, variant 

č. 4, to znamená ďalej pokra čova ť v súdnom spore. Ten 

dôvod je pomerne jednoduchý. Vzh ľadom k prijatiu tej 

legislatívy už sa konajú konkrétne kroky. A všetci 
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nájomníci, ktorí sú v tomto dome dostali výpovede o d 

súkromného vlastníka.  

 

 Dokonca dvaja z týchto nájomníkov už aj požiadali o 

náhradné bývanie pod ľa tejto novej legislatívy.  

 

 Z tohto dôvodu my chceme využi ť, samozrejme, zákonné 

možnosti, ktoré nám poskytuje táto legislatíva a do tiahnu ť 

to pod ľa nej.  

 

 Tým pádom ako vo všetkých ostatných týchto domoch,  

nemáme dneska finan čné prostriedky na to, aby sme ich 

mohli vykúpi ť a potom ich drža ť. Zárove ň ich nechceme ale 

predáva ť naše spolupodiely, lebo tým by sme výrazne 

zhoršovali situáciu existujúcim nájomníkom, ktorí s ú tam.  

 

 Čiže chceme zachova ť tento stav.  

 A pod ľa možností po zmene legislatívy postupne 

vysporiadáva ť, ak je takáto možnos ť, byty, ktorá dneska 

nie je, kvôli legislatíve, alebo pokra čova ť zákonnou 

normou, ktorá bola prijatá minulý rok, a poskytova ť 

náhradné bývanie pre takýchto obyvate ľov.  

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Šov čík; nech sa 

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

 Ja som k tomuto bodu vystupoval, už neviem, nepamä tám 

sa na ktorom zastupite ľstve, ale v tomto volebnom období. 

Samozrejme, to riešenie, ktoré som ja navrhoval, bo l to do 

ur čitej miery precedens. Pretože ja som navrhoval, aby  sme 

odkúpili od vlastníka polovice domu, ten podiel, a 

následne aby sme odpredali byty pod ľa 182, čo znamenalo by 

pre mesto stratu. Ale toto mesto vytvára nejakú pri danú 

hodnotu a nie všetko čo robíme v živote musí by ť len na 

báze komer čnej, takže bolo to pre m ňa prijate ľné. 

 

  Samozrejme, bolo to ešte v čase pred prijatím zákona 

číslo 260 z roku 2011, ktorý upravuje vz ťahy v 

prešetrovaných alebo v sprivatizovaných domoch, kde , 

samozrejme, udialo sa to čo sa udialo.  

 

 A preto, keby som sa ja mal správne rozhodnú ť, tak by 

som v tejto chvíli asi mal vedie ť, že ktoré riešenie bude 

pre mesto lacnejšie. Lebo pokia ľ my budeme musie ť tam 

poskytnú ť niekomu bytové náhrady, ktoré my musíme 

vybudova ť, tak možno že v kone čnom dôsledku nás to bude 

stá ť viacej pe ňazí, ako keby sme ten polovi čný podiel v 

tom dome odkúpili.  

 

 Čiže, ja som zástanca varianty č. 1, ale viem, že asi 

je to menšinový názor v tomto mestskom zastupite ľstve. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  



 
 
 
 
                              Zápisnica mim. MsZ 19.januára 2012  

68 

 Chce zareagova ť faktickou pán riadite ľ magistrátu a 

po ňom diskutova ť pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Samozrejme, my tomu rozumieme, aby sme v prípade, že 

by boli také možnosti, postupovali by sme rovnako a  

preferovali by sme alternatívu č. 1.  

  

 Dovolím si ale upozorni ť napríklad na Palisády, kde 

takýmto spôsobom mesto pristúpilo k tomuto a nemalo  

finan čné prostriedky. Preto my sme, alebo je našou snahou  

iniciova ť zmenu 182, aby sme mohli odkupova ť takéto 

podiely a potom ich predáva ť nájomníkom týchto bytov za 

cenu, ktorú sme nadobudli.    

 

 V prípade Palisád totižto bolo tak, že sme boli 

donútení súdom odkupova ť ich za cenu pod ľa 182 a mestu z 

toho vznikali;  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 "Predáva ť". 

 

 

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

 Pardon, "predáva ť" pod ľa 182. A mestu tým pádom 

vznikla nemalá finan čná strata.  

 My to máme dnes aj zaradené v Národnej rade, túto 

legislatívnu zmenu. Nie je ve ľká pravdepodobnos ť, že sa to 

podarí dotiahnu ť. Veríme v to, že po zložení nového 
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parlamentu, ve ľmi rýchlo sa podarí dotiahnu ť táto 182, aby 

sme takýmto spôsobom, ako navrhujete vy, mohli 

vysporiadáva ť tieto veci. 

 

 Preto my chceme zachova ť, ako som povedal, tento stav 

aký je. A v prípade zmeny realizova ť to. V sú časnosti to 

nie je možné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Nesrovnal.   

 

 

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

 Chcel by som sa opýta ť, či je realistický postup 

zisti ť tie náklady, čo navrhujete? A po čkať chví ľu do 

doby, než budeme vedie ť ko ľko bytov eventuálne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, je to realistické v tom, že tie nákl ady 

na výstavbu tých bytov nám zaplatí štát. Čiže tam obava 

pána poslanca, že mesto to bude ve ľa stá ť nie je oprávnená 

alebo odôvodnená, lebo samotný zákon 260 má následn ý zákon 

261, ktorý hovorí, že tak na kúpu pozemku ako aj na  

výstavbu náhradného bytu môžme dosta ť.  

 Je pravda, že je tam 1.000 € na m2; v Bratislave 

pomerne iluzórna cena.  
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 Ale po čuli sme tu vyjadrenie Spolo čnosti pre rozvoj 

bývania, v ktorej máme vä čšinový podiel, ktorá tvrdí, že 

má spo čítané, že to vie postavi ť za tú cenu. A avizovali 

mi to aj predstavitelia Generálneho investora Brati slava. 

Čiže nie je to nereálne a nebude nás to stá ť ni č; 

samozrejme v úvodzovkách, nejakú prácu, a podobne. Ale z 

hľadiska finan čných nákladov to nie je tak, že to za ťaží 

mesto. Rovnako tak, ako keby sme predali a kúpili. 

 

 To riešenie, o ktorom hovoril pán riadite ľ, je také, 

že keby sme my vedeli kupova ť tie podiely, s tými 

podielovými spoluvlastníkmi, a tú časť preda ť za 

rozpo čítanú cenu pre tých vlastníkov, a našu za 182, to b y 

bolo asi to, čo by bolo najrýchlejšie. Netreba ani stava ť, 

ľudia by zostali tam kde sú, ale mesto by nestratilo  ani 

Eur. 

 

 Prijatím alternatívy 1. by sme stratili, lebo tú 

stratu by sme kompletne znášali my. Preto sme neodp orú čali 

1. ale odporú čame 4. a čakáme na tú legislatívu, o ktorej 

hovoríme, že už je v Národnej rade. A má tam istú š ancu 

získa ť podporu, ale zrejme už nie v tomto volebnom období . 

 

 Takže ten návrh je v tejto chvíli taký, aký máte 

predložený.    

 Slovo má pán poslanec Šov čík.  

 

 

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

 Táto problematika má minimálne dva rozmery.  
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 Jeden taký ľudský, že samozrejme bol následne prijatý 

zákon 261 z roku 2011, ktorý hovorí, že na vybudova nie 

náhradných bytov dostaneme prostriedky od štátu. Al e 

zárove ň ten zákon hovorí, že tú bytovú náhradu nedostane 

každý, pretože sa budú zis ťova ť majetkové pomery. 

 

 Problém na Slovensku neurobil reštitu čný zákon, ktorý 

naprával staré krivdy, ale zákon č. 182 o prevode 

vlastníctva bytov, ktorý urobil z ob čanov, ob čanov dvoch 

kategórií. Tých, ktorí si svoje byty mohli kúpi ť. A tých, 

ktorí svoje byty nemohli kúpi ť.  

 

 Samozrejme, sú to vä čšinou v Starom mesta ľudia v 

dôchodkovom veku, ktorí 40 - 50 rokov prežili v týc h 

bytoch a posledných 20 rokov žijú v neistote, čo s nimi 

bude. Samozrejme, dostanú nejakú bytovú náhradu nie kde, 

celkom isto v niektorej inej mestskej časti ako je Staré 

Mesto, pretože v Starom Meste nie sú pozemky, na kt orých 

by sa takéto domy mohli stava ť. 

 

 Je to aj z tohto ľudského h ľadiska pre m ňa dos ť 

problematické, lebo je to známe slovenské "o presád zaní 

starého stromu".  

 

 Ke ď sa pozriete na tú fotografiu toho domu vidíte, v 

akom je stave. Presne v takomto stave sú všetky pod ielové 

domy na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 

pretože sa nejakým spôsobom nevieme čelom postavi ť k tejto 

problematike a 20 rokov tie domy sú bezprizorné. A 

bezprizorne sú z tohto h ľadiska nechaní v štichu tí ľudia 

hlavne, ktorí v tých domoch bývajú.  
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 Čiže ja si myslím, že by sme mohli v jednom prípade 

kona ť aj precedentne ako mesto.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vaše vystúpenie opä ť pani 

námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Ja z jedného h ľadiska, takého ľudského, by som 

súhlasila s kolegom Svenom Šov číkom. 

 

 Na druhej strane ale, ak by aj získali tí starí 

obyvatelia tento dom do vlastníctva, budú ma ť dos ť 

prostriedkov na to, aby zrekonštruovali ten dom? 

 

 Čiže na druhej strane teda sa pýtam, či by nebolo 

lepšie pre nich, keby naozaj išli do nejakého mests kého 

bytu nového, postaveného pre reštituentov, alebo te da pre 

nájomcov z reštituovaných bytov, aby sa dostali do 

lepšieho prostredia a nemuseli by ve ľké peniaze zasa 

vklada ť do opravy starého domu, lebo ako vidíte, ten dom 

potrebuje nutne investície.  

 Tak je to naozaj na zváženie, čo je správne v tejto 

chvíli? 

 

 A možno to nevie nikto z nás.  
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 A už teda budeme sa rozhodova ť len tak s citom, viac 

ako so znalos ťou veci.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktické poznámky alebo faktickú poznámku chce 

komentova ť pán poslanec Šov čík. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 No, ja len chcem poveda ť, že tým ktorým sme predávali 

podľa 182 sme sa tiež nepýtali, že či následne budú ma ť 

peniaze na opravu domov, ktorí si kupovali svoje by ty? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čo sa prosím týka toho prístupu, ktorý pán poslanec 

Šovčík navrhuje, samozrejme má pravdu; pre tých ľudí je 

najlepšie, ke ď zostanú na svojom mieste. Ale mali by sme 

to vyrieši ť tak, aby mesto na tom netratilo peniaze. A pre 

nich je to prijate ľné, vedia to akceptova ť. Potrebujeme na 

to už len legislatívu. Je napísaná, je v Národnej r ade, 

ona do polroka bude prijatá. Dovtedy nech koná súd.   

 

 A zrejme aj iné podielové domy budeme vedie ť rieši ť 

spôsobom, ktorý pán poslanec presadzuje. Hovorím, s  citom 

pre tých ľudí, lebo rozumie im. A rozumieme aj my tým 

požiadavkám, lebo chodia a snažia sa ich vo vz ťahu k mestu 
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adresova ť. Ale my dnes tu odpove ď nevieme da ť takú, akú by 

sme chceli, lebo na to nemáme zákonné možností.  

 

 Čiže ja to riešenie už vidím relatívne blízko. 

 A preto odporú čame taký neutrálny variant 4. pre 

dnešný de ň s tým, že sa k tým veciam zrejme vrátime v 

čase, ke ď tá legislatíva bude existova ť.   

 Ešte pani poslanky ňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýta ť, či je 

naozaj nutné prijíma ť neutrálny variant a či nie je lepšie 

tento materiál stiahnu ť? Tomu celkom dobre nerozumiem. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K tomu zrejme sa vyjadrí pán riadite ľ. 

 Prosím, keby si zareagoval, pán riadite ľ, jednou 

vetou. 

 

 

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

 Samozrejme, my nechceme hra ť myš, ktorá sa schová 

niekde na poli do diery. Komunikujeme s tým vlastní kom. 

Tam prechádzajú dneska už aj procesné a právne krok y, 

kvôli ktorým my potrebujeme ma ť stanovisko mestského 

zastupite ľstva, aby sme vedeli hodnoverne dokumentova ť  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže, prosím, asi sme povedali v tejto chvíli dos ť.  

 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť, ke ďže sa už nikto z 

vás do diskusie nehlásil. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie:  Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Návrh uznesenia obsahuje 4 varianty.  

 Takže sa pýtam, v akom poradí budeme hlasova ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Predkladate ľ odporú čal štvorku; čiže ako prvú 

štvorku.  

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 To som chcela poveda ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík navrhoval myslím jednotku, len to 

nepovedal ako návrh na hlasovanie. Povedal, že on b y 

preferoval.  
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 Čiže teraz, prosím, pán poslanec faktickou alebo 

procedurálnou môžte zareagova ť. 

 

 

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

 Len ke ď je pripravený návrh uznesenia alternatívne, 

je tu návrhová komisia, ktorá rozhoduje o tom, o kt orej 

alternatíve sa hlasuje ako o prvej.  

 

 Čiže je to jej, ich rozhodnutie, o ktorej alternatív e 

dajú hlasova ť ako o prvej.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, návrhová komisia sa poradí.  

 Presne od toho je komisia. 

 Prosím, vyjadríte sa.  

 Poznáte názor navrhovate ľa, poznáte návrh pána 

poslanca Šov číka, čiže prosím, keby ste predložili svoj 

návrh. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Takže sme sa uzniesli na tom, že v tomto prípade 

budeme hlasova ť v číselnom poradí tak, ako je návrh 

uznesenia.  

 Takže teraz hlasujeme o alternatíve č. 1. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte; sme v 

alternatíve č. 1. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Devätnás ť za, jeden proti, pätnásti sa zdržali. 

 

 Upozor ňujem, že tento návrh bol prijatý, čo znamená 

že budeme musie ť prís ť s návrhom úpravy rozpo čtu.  

 

 A ak ste mali pocit, že sa to dá vybavi ť za 246 

tisíc, tak prídu všetci ostatní.  

 Všetci ostatní prídu a povedia; však kúpte aj nám.  

Keď ste kúpili na Okánikovej, tak kúpte aj nám. 

 Takže to úplne rozvráti celý rozpo čet. 

 

 Ale vyjadríte sa k tomu o mesiac, ke ď vám predložíme 

návrh na úpravu rozpo čtu mesta v súvislosti s vami 

prijatým uznesením. 

 Nie som si istý, či ja to uznesenie podpíšem, pretože 

nie je výhodné pre mesto.    

 

 V tejto chvíli musím poveda ť, a je to zjavne pre 

každého kto sa na to pozrie, je jasné, že chráni tý ch 

nájomníkov, ale pre mesto nie je výhodné.  

  

 Čiže je možné, že sa vráteným uznesením budeme musie ť 

zaobera ť o mesiac znovu. 

 Pán riadite ľ, krátka poznámka; nech sa pá či. 
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Ing. Viktor  S t r o m č e k, riadite ľ magistrátu:  

 Ja by som chcel len poprosi ť o to, že takýto 

predmetný materiál alebo takéhoto charakteru tu už bol 

viackrát. A teraz prvýkrát zvolil postoj, ktorý vyt vorí 

lavínový efekt. Prídu všetci ostatní žiadatelia a b udú 

žiada ť o to; vedieme nie jeden súdny spor o vysporiadanie  

spolupodielníctva. A výrazným spôsobom sa nám zhorš ila 

momentálne pozícia. A som ve ľmi zvedavý, ako my budeme 

vysvet ľova ť na súde, že za tento rok sme tu mali "x" krát 

veľmi obdobný materiál, kde sme hájili túto pozíciu, a  

prídeme po roku s úplne diametrálne opa čnou.   

 

 Budeme ve ľmi zrozumite ľným partnerom nielen pri 

všetkých ostatných súdnych sporoch, ale aj ve ľmi 

jednoducho sa nám to bude vysvet ľova ť na súde.  

 

 

 Ja rozumiem tú politickú stránku veci. A rozumel b y 

som tomu, pokia ľ by mestské zastupite ľstvo hlasovalo tak, 

pokia ľ by mesto v tejto veci vôbec nekonalo. Iniciovali 

sme zmenu zákona. Snažíme sa h ľadať možností. Minulý rok 

bola prijatá novela, alebo bola prijatá nová právna  norma 

na to, aby sme mohli vychádza ť takýmto obyvate ľom v 

ústrety a snaži ť sa h ľadať pragmatické riešenia. Toto, 

Sven nehnevaj sa, je troška populizmus. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 
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 Avizujem, a to hovorím pre kolegyne z organiza čného 

oddelenia, že túto časť uznesenia, prosím, pripravte 

samostatne. Zrejme nebude podpísaná z mojej strany,  a 

zastupite ľstvo tak ako je to v rokovacom poriadku a v 

zákone sa ňou bude zaobera ť ešte raz.  

 Využijeme tento inštitút, lebo myslím si, že je 

zrozumite ľné pre každého, že treba sa o tom ešte znovu 

poradi ť. 

 

 Rešpektujem samozrejme rozhodnutie, ktoré bolo 

prijaté.  

 Ale mám nástroj na to, aby som konal.  

 A využijem ten nástroj a vyzvem to dopredu. 

 

 Prosím, prejdeme na ďalší bod nášho programu.  

 Je to bod č. 18. 

 

 

 

BOD 18:  

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lama č, parc. 

č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lama čská 

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   

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Jedná sa o 1049 m2 

novovytvoreného pozemku. Predmetný materiál bol 

prerokovaný vo finan čnej komisii s odporú čaním schváli ť 

predmetný materiál. Je tam takisto 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, v ktorej chce ako prvý vystúpi ť pán 

starosta Šramko. Nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor. Nechcel by som, samozrejme, 

tento bod nejako spomali ť alebo aby sa vo veci nerozhodlo. 

 

 Ale chcem sa spýta ť, ke ď na strane 5, na tej 

obrazovej časti je ten pozemok skrátený tak, že susedné 

vybudované nehnute ľností sú vpredu; ja viem, že je to s 

rezervou na budúcu komunikáciu.  

 

 Ale hovoril som s projektantmi cestnými. Je ve ľmi 

malý predpoklad, že ak by sa rozširovala cesta, že by mali 

všetky budovy; a chcem upozorni ť, že niektoré sú úplne 

nové, niektoré sú zrekonštruované, že by celý rad t ýchto 

budov mal padnú ť za obe ť rozšírenia komunikácie.  
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 A v kontexte toho teda by som skôr odporú čal, aby ten 

pozemok bol predaný aspo ň na hranicu existujúcich tých 

budov, lebo nám ostane nie čo čo bude nevyužite ľné, a ke ď 

sa dá spe ňaži ť, tak sa dá. 

 

 Ale, ak by tento môj návrh mal smerova ť na to, že to  

bude vec stiahnutá a podobne, nerád by som to urobi l, lebo 

súhlas som dával pred 11 mesiacmi, čiže viem ako to dlho 

trvalo. Možno v kontexte toho bude treba urobi ť, aby ten 

budúci majite ľ, ktorý by to nadobudol, že bude si dáva ť 

ešte žiados ť o prenájom, na vjazd, a podobne.  

 

 Len viem, také komplikácie nastávajú aj pri 

stavebných povoleniach, pokia ľ nemá vysporiadaný vjazd, a 

podobne. Je to potom všetko hudba budúcnosti. 

 

 A chcem teda pochváli ť toho súdneho znalca, ktorý v 

tejto časti, kde nie je ani kanalizácia, ani plyn, 

vyprodukoval tých 209 €/m2 sa mi zdá dos ť vysoká la ťka.  

  

 Ale, samozrejme, prajem mestu, aby sa predalo, leb o 

toto je typický príklad toho, ke ď sa mesto nestará. To je 

záhrada, cez ktorú cigáni rozkradnú okolité; a je t o tam 

vidno, že ja som sused, takže tadia ľ trikrát vykradli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujeme pekne, pán starosta, za tvoje vystúpenie. 

 Hlási sa pani hlavná architektka; nech sa vám pá či, 

máte priestor. 
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Ing. arch. I. K o n r á d o v á,  hlavná architektk a: 

 Ďakujem za slovo. Ja som toto s pánom starostom 

prešla, aj s našimi dopravákmi, ktorí teda dali tam  

oprávnenie. Chceli posunú ť hranicu toho predávaného 

územia, ale skuto čnos ť je taká, že fakt podkra čuje líniu 

zastavanosti, čo je do budúcnosti nereálne. A naše 

dopravné oddelenie sa priklonilo k tomu, že by sa t en 

pozemok, teda tá hranica toho predávaného pozemku m ohla 

posunú ť na líniu tých domov; poviem, tú čiaru zástavby, tú 

uli čnú čiaru. Len to, samozrejme, spôsobí, že sa zmení 

veľkos ť tohto pozemku.  

 

 Ke ďže toto je už pripravené, tak tiež to dávam na 

zváženie, že ako s týmto ďalej pokra čova ť? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, keby zareagoval predkladate ľ, lebo vecne 

myslím že nám je jasné, čo navrhuje pán starosta, aj pani 

hlavná architektka. Ak sa to dá rýchlo rieši ť, vyriešme to 

ešte dnes. Ak sa to nedá, no, tak sa k materiálu vr átime o 

mesiac s tým, že tam bude spresnená tá výmera tak, aby to 

zodpovedalo tej uli čnej čiare, o ktorej tu bola re č a 

ktorá má logiku aj z h ľadiska budúceho rozširovania cesty.      

 Pán riadite ľ, prosím, keby si zareagoval. 

 

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

 Ja rozumiem pánovi starostovi, čo chce tým poveda ť.  



 
 
 
 
                              Zápisnica mim. MsZ 19.januára 2012  

83 

 

 A ke ď si pozriete aj predchádzajúce niektoré 

materiály, vyzerajú na prvý poh ľad takisto nelogicky a 

oddelenie dopravy dáva takúto rezervu na tie cesty.  Často 

krát naša, je to ale interná komunikácia, ktorú vie me si 

poveda ť na pracovnom stretnutí.  

 Názor našich dopravákov je v tom, že nech sledujem e, 

nazvime to vizionársky, záujmy mesta. A že jedného dňa, 

keď tam mesto bude potrebova ť tú širšiu cestu, je jasné, 

že bude musie ť komunikova ť aj s vlastníkmi nehnute ľností, 

ktoré na nich môžu ma ť postavené stavby, ktoré nie sú 

čiernymi stavbami.  

 

 A v prípade rozširovania takejto komunikácie, bude  

ich musie ť vykupova ť. Ich postoj je preto taký, že vždy to 

bude jednoduchšie a mali by sme ma ť tento postoj. 

Dohodnime sa, prosím, je to obchodná verejná sú ťaž.  

 

 Ja by som to po tejto diskusie stiahol, aby sme vá s 

týmto neza ťažovali.  

 

 Vieme si ešte raz na to v k ľude sadnú ť, 

pokomunikova ť, a vráti ť to úplne bezproblémovo 1. 3. 

naspä ť na zastupite ľstvo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Myslím, že toto je korektné ešte raz diskutova ť s 

mestskou časťou, s dopravákmi z nášho magistrátu.  
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 Čiže pán riadite ľ stiahol materiál a bude predložený 

na 1. 3. bez toho, aby bol prerokovávaný znovu a zn ovu. 

Len sa upresnia tie veci, o ktorých ste, aj pán sta rosta, 

aj pani hlavná architektka, hovorili.  

 Ďakujem pekne. 

 Tým sme pre túto chví ľu zatvorili bod č. 18. 

 

 Bod č. 19. 

 

 

 

BOD 19:  

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže na 

nájom nebytových priestorov na prízemí objektu na 

Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Boli dvaja záujemcovia na 

oddelení nájmu nehnute ľností, z tohto dôvodu vyhlasujeme 

obchodnú verejnú sú ťaž. Predmetný materiál bol prerokovaný 

vo finan čnej komisii, je tam aj súhlas mestskej časti. A 

finan čná komisia, samozrejme, odporú ča predmetný materiál 

schváli 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. 

 Otváram diskusiu o bode č. 19. 

 Nikto sa do nej nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v  

materiáli. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nie je proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 19. 

 

 Bod č. 20. 

 

 

BOD 20:  

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 813/2009 

zo d ňa 19. 11. 2009  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Kým dám slovo predkladate ľovi, musíme sa dohodnú ť, že 

kto to ten predkladate ľ je, lebo v materiáli máme uvedenú 

pani starostku. Len teraz sme pod procedurálnou 

pochybnos ťou, či môže starosta uvádza ť materiál ur čený na 

rokovanie mestského zastupite ľstva. 

 

 Takže máme na to odpove ď, či nemáme? Aby sme 

neurobili nejakú chybu, lebo uvies ť ho samozrejme môžem aj 

ja. Je to požiadavka, ktorá vzišla od pani starostk y 

smerom k uzneseniu, ktoré sa týka mestskej časti Devín. 

Môže. 

 Tak potom to nebudem komplikova ť. 

 

 Pani starostka, dám ti slovo. Ty si predkladate ľka 

materiálu, takže nech sa pá či. 

 Prosím slovo pre pani starostku Kolkovú. Áno, už t o 

tam funguje. 

 

 

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

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Je to v podstate chyba,  

ktorú som si nevšimla, ke ď som materiál predkladala v 

predchádzajúcom volebnom období. Vypadlo nám tam sl oví čko 

"s príslušenstvom". Ide o úver 3 milióny, za tento sa 

viac-menej v tom čase výkup, ke ď teda ako mesto pomáhalo 

Devínu s týmito peniazmi, tak vlastne sa vypomáhalo  

zachránenie budovy, v ktorej máme aj miestny úrad, aj 
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poštu. Táto budova je vo vlastníctve mesta dodnes. 

Podarilo sa to, len nám ostal visie ť úver. V tom čase 

mesto nám ho odpustilo. Zabudlo sa na sloví čko "s 

príslušenstvom", a máme s tým ú čtovné problémy. Je to taká 

viac-menej formálna otázka. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 20; nech sa vám pá či.  

 Ke ďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram; 

pardon, prepá čte, pán poslanec Kolek, máte slovo. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnil, že ten úver  

bol úro čený 5 %; aby sme vedeli o čo ide. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za vystúpenie pánovi poslancovi Kolekovi. 

 Už sa ďalší re čník do diskusie nehlási. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je predložen ý v 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť poslancov je prítomných. 

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

hlasovania nezdržal. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 21. 

 

 

BOD 21:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1141/2010 zo d ňa 

7. 10. 2010  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

 Materiál predkladáme bez úvodného slova. 

 Nech sa pá či, otváram priestor na vaše vyjadrenie. 

 Konštatujem, že sa k tomuto bodu nikto vyjadri ť 

nechce. 

 Takže dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v  

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných poslancov. 

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

hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

21. 

 

 Bod 22. 

 

 

BOD 22:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.043,20 €  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy    

 Chcem vás informova ť krátko, že to je materiál, ktorý 

bol prerokovaný vo finan čnej komisii, ktorá s ním nemala 

problém.  

 To ľko len kratu čké úvodné slovo.       

 

 Je tu priestor pre vás; nech sa pá či, aby ste sa k 

nemu vyjadrili.   

 

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási, dávam priestor 

opäť pre návrhovú komisiu. 
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Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je predložen ý v 

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, jeden sa hlasovania 

zdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.230,29 €  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y    

 Nech sa pá či, pán riadite ľ; o uvedenie materiálu 

prosím. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Jedná sa o odpustenie dlhu vo výške 50 % z poplatk u 

omeškania. Všetci prítomní členovia finan čnej komisie boli 

proti odpusteniu predmetného dlhu. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k bodu 23. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto nehlási. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedený v  

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných.  

 Šestnás ť hlasovalo za, desa ť proti, desa ť sa 

hlasovania zdržalo. 

 Konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

 Bod č. 24. 
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BOD 24:  

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania  poh ľadávky v sume 

615,55 €  

 

 

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. V prípade finan čná komisia odporú ča trvalé 

upustenie od vymáhania poh ľadávky vo či Jane Maixnerovej. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, otváram diskusiu k bodu 24. 

 Konštatujem, že sa do nej nikto neprihlásil. 

 Dávam slovo opä ť návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie Izabella  J é g h,  

poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je predložen ý v 

materiáli. 

 

 

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

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťdevä ť hlasovalo za, nikto nebol proti, ôsmi sa 

hlasovania zdržali.  

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k tom uto 

bodu. 

 

 Otváram bod č. 25, ktorý je posledným bodom nášho 

rokovania. 

 

 

BOD 25:  

Rôzne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže je to priestor pre vás. 

 

 A ja mám tiež jednu správu alebo oznam, ktorý vám 

chcem adresova ť, a ten nechám až na záver diskusie. 

 Nech sa pá či, slovo má pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Chcel by som sa, pán primátor, najprv  

opýta ť, to čo sme doobeda hovorili na mestskej rade. Tá 

príležitos ť ešte nahlási ť ú časť na Bratislavskom mestskom  

bále; ste povedali, že to bude nejako behom tohto 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, k tomu smeruje môj oznam. Chcem, prosím, urob i ť 

oznam a potom môžte, pán poslanec pokra čova ť, aby sme 

doriešili technické veci. 

 

 Poslali sme vám písomnú pozvánku, vážené panie 

poslankyne, vážení poslanci, s tým že vás pozývame na 

Bratislavský bál. Termín bálu je stanovený na 18. f ebruára 

tohto roku. Bál sa bude kona ť v Mestskom divadle Pavla 

Országha Hviezdoslava.  

 

 A my vás chceme pozva ť, aby ste si zakúpili lístky na 

tento bál a zú častnili sa akcie, ktorú organizujeme 

spolo čne s Bratislavským samosprávnym krajom s tým, že 

našli sme alebo h ľadáme procedúru, aby sme vám vyšli v 

ústrety a nemuseli ste chodi ť do pokladne divadla v čase 

od 10. do 18. hodiny, kedy sa tie lístky bežne pred ávajú.  

 

 Čiže rezerváciu je možné urobi ť aj e-mailom 

prostredníctvom organiza čného oddelenia, prostredníctvom 

sekretariátu primátora. Proste akýko ľvek kanál používate 

na komunikáciu s mestom, môžte ho využi ť. My vám radi 

vyjdeme v ústrety ak máte záujem o vä čší po čet lístkov, 

obsadenie povedzme jedného stola, a podobne, všetko  vieme 

rieši ť, lebo si myslíme, že v prvom rade ples má by ť pre 

vás. Ale, samozrejme, aj pre Bratislav čanov, ktorým sme 

otvorili  priestor.  

 A o čakávame, že si budú ma ť záujem zakúpi ť si lístky, 

pretože je to ples, ktorý je otvorený. 
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 Tá cena nie je úplne ľudová, to musím prizna ť, ale je 

to ples, ktorý máva vysokú úrove ň. A je to taká bodka za 

plesovou sezónou v našom meste. 

 Takže dovo ľte, aby som vám adresoval toto pozvanie.  

 

 Reagoval som možno na pána poslanca Nesrovnala, a vy 

chcete tie technické podrobnosti asi.  

 Môžte sa teraz; ja tu vytvorím priestor, a požiada m 

jednu zo svojich kolegý ň, aby ste to urobili aj teraz.  

 Vieme to urobi ť, pán poslanec. 

 

 Kto zostane, potom nech príde ku mne a ja to tu 

nejako zariadim, aby bol tu človek, ktorý vám poradí, 

pretože máme na to mechanizmus. Pán riadite ľ Miškanin, 

riadite ľ mojej kancelárie mi v tom pomôže, pretože už 

nejaké takéto požiadavky poslancov sme riešili.    

 

 Takže po skon čení, prosím, zastupite ľstva, tuná pri 

tomto stole s pánom riadite ľom vám vyjdeme v ústrety. 

Ďakujem pekne.   

 Slovo má pani starostka Kolková v rôznom. 

 

 

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

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela ve ľmi 

pekne po ďakova ť, že ste ako kolegovia vyšli v ústrety v 

Devíne.  

 Ale nie o tom chcem teraz hovori ť. 
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 Chcela by som upozorni ť aj pánov poslancov na 

problém, ktorý som otvorila ma mestskej rade. Pán 

primátor, tam nebol, tak neviem, či už sa to k nemu 

dostalo.  

 

 A síce chcem upozorni ť na nové ceny firmy OLO, ktoré 

nám predložilo pre rok 2012 a pre malé mestské časti 

predstavujú si myslím ve ľký problém. Príklad, aby bolo 

jasné o čom rozprávam. 

  

 Ak by som si v roku 2012 objednala rovnaký objem 

výkonov OLA, aj v roku 2012, v roku 2011 ma to stál o 3.700 

€, v roku 2012 by som za tie isté služby zaplatila 9.700 

€. Je to skuto čne extrémny medziro čný nárast, a to je už 

zoh ľadnená 25 %-ná z ľava, ktorú mestské časti ako od OLA 

dostali.  

 

 Prosím, aby sa týmto zaoberal magistrát, týmto 

problémom. A chcela som len, aby o ňom vedeli aj poslanci. 

Sú tam viaceré problémy, je otázka Európskej únie, ktorá 

ukladá povinnos ť od roku 2013 myslím povinne spa ľova ť. 

Čiže nie je to také jednoduché a tie ceny práve kvôl i 

spa ľovni vznikli, teda sko čili takýmto extrémnym spôsobom.  

 

 Ja som si vyžiadala aj ponuky od iných firiem, ted a 

tam nie je spa ľovanie, bolo by to len skládkovanie, a tie 

sú v porovnaní s tými 9.700 lacnejšie. Jedna firma 

ponúkala za 5.900 a druhá za 5.500.  

 

 Čiže, a bolo by dos ť nelogické, aby sme si, ani by 

sme si to nemali pod ľa VZN a pod ľa štatútu, ale aby sme si 
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objednávali u nejakej konkurencie služby, ke ď máme na to 

zriadené OLO, to by sa mi tak nejako prie čilo, mne samej. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pani starostka. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Kolekovi.   

 

 

Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja som nechcel po čas 

hlasovania brzdi ť ten rozbehnutý rýchlik, ale rád by som 

upozornil na pôvodné číslovanie materiálu 31. V časti 

zmluva sa v článku 2, II. objavuje dvakrát arabská dvojka.  

 

 V podstate by to mohla by ť len záležitos ť 

duplikovania, ale to znenie je rôzne. Takže bude tr eba sa 

asi rozhodnú ť pre jedno z nich. 

 

 A k malému nedorozumeniu asi došlo aj materiál 33,  

kde sme upres ňovali rozmer, teda rozlohu metrov, ktorá je 

v prenájme a bola stanovená na 12, pokia ľ je to dobré, a 

4, avšak v predmete nájmu je 17 metrov. Čiže tam je 

takisto vludená teda mali čká chyba. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Vieme? Či ako? Lebo 12 a 4, je pravda. Pozrite sa na 

to ešte teraz, ak je to možné. Lebo tých 12 a 4 to bol 

dobromyse ľný návrh pána poslanca Fialu, ktorý chcel pomôc ť 

v presnosti toho materiálu.  

 A ja verím, že budete akceptova ť, ak tam nakoniec 

bude 12 a 5 alebo 4 a 13, alebo to teraz nejako 

konvalidujme, lebo proste tak ako neviem čo tam. Ja som 

ten materiál nekontroloval, bral som to tak, že pán  

poslanec to má naštudované. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi; pán poslanec Fiala 

faktickou. Nech sa pá či, chce zareagova ť. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Tam je celková výmera 17 ale výmera na 

prenájom 16 metrov. Z toho som vychádzal. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Myslím, že to na vysvetlenie sta čí. Čiže to je na 

vysvetlenie aj pre vás, pán poslanec.  

 Slovo dávam pánovi poslancovi Nesrovnalovi. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. My sme si založili tera z 

Bratislavskú turistickú organizáciu, kde máme 

predstavenstvo a dozornú radu, kde sú poslanci. Pod obne sa 

založila aj na župe Krajská organizácia cestovného ruchu a 
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ja dúfam, že tieto dve budú spolupracova ť tak, ako sme o 

tom hovorili v tom duchu, že teda Bratislavská sa s tane 

členom tej krajskej.   

 

 Mám informáciu o tom, že sa chystá výberové konani e 

na pozíciu riadite ľa tejto krajskej; tejto oblastnej 

bratislavskej organizácie cestovného ruchu.  

 

 Chcel som vás poprosi ť, či by ste nám mohli 

sprístupni ť informácie o kritériách, o výberovom konaní, 

resp. ja by som sa rád stal členom komisie výberovej.  

 Či je toto možné, či ma môžte menova ť?  

 Chcem vás o to poprosi ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Chcem zareagova ť jednozna čne tak, že samozrejme 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu chce vstú pi ť do 

krajskej. My dnes na ve ľtrhu ITF SLOVAKIATOUR, na jeho 19. 

ro čníku reagovali tak, že máme spolo čný postup, máme 

spolo čný stánok s tým, že sme tých signálov vyslali viac 

týmto smerom. 

 

 Čo sa týka výberového konania, priznám sa, že to 

nebude asi menova ť mesto. Je to vecou organizácie, ktorá 

už má svoju vlastnú identitu. Na rozdiel od mesta K ošice, 

my sme úspešne prešli registráciu na ministerstve, čiže 

máme tú organizáciu zaregistrovanú. Dokonca naše st anovy 

chvália ako vzorové. Na poradách ministerstvá hovor ia, že 

tak by mali vyzera ť stanovy aj iných organizácií. 
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 Takže ja by som to skôr videl tak, že tí čo sú priamo 

tam, predstavenstvo, bude stanovova ť kritéria. A ja vám 

ich rád sprístupním, pretože my sme tiež pritom. Čiže 

môžme ich zverejni ť aj na našej internetovej stránke.  

 

 Ja mám ve ľký záujem, aby sa tam prihlásili kvalitní 

ľudia do toho výberového konania. Obávam sa však, že  tú 

poslednú časť neviem naplni ť, že vás tam navrhnem ja.  

 

 Môže vás navrhnú ť pani poslanky ňa Reinerová, ktorá je 

členka predstavenstva; proste ďalší poslanci, ktorí sú 

tam. Ale ja takú právomoc nemám.  

 (Poznámka pána poslanca Nesrovnala.) 

 Rozumiem, ale proste nemôžem vám ja teraz poveda ť, že 

vás schvália. Schva ľuje to predstavenstvo, ktoré má 4 

členov za mesto, 4 členov za súkromný sektor, a taký návrh 

môžeme predloži ť. Ale či bude schválený, vám neviem 

zaru či ť. 

 

 Čiže ja dnes neviem poveda ť, že budete členom 

výberovej komisie. Môžem poveda ť, že budeme h ľadať cestu, 

aby sme navrhli, aby ste tam boli a mohli vyda ť svedectvo 

o tom, že to bol korektný výberový postup na riadit eľa, 

lebo máme všetci o to záujem. Ale proste už je to v ecou 

ako keby inej organizácie. 

 (Poznámka pána poslanca Nesrovnala.) 

 Dobre. Ja nemám s tým problém.  

 

 A ešte urobíme to, poprosím pána riadite ľa Miškanina, 

keby to postrážil, že sa na našej internetovej strá nke 
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objaví ponuka výberového konania, pretože to je pon uka 

inej organizácie. Ale mesto má, samozrejme, záujem tú 

ponuku spropagova ť a nájs ť čo najkvalitnejších kandidátov. 

A tam si pozriete kritériá, ak ich chcete vidie ť dopredu. 

A máte na to nástroj cez poslancov, ktorých sme sch válili 

do predstavenstva a oni sa budú tými kritériami zao bera ť.  

 Ďakujem. 

 Faktickou poznámkou na toto chce reagova ť pán 

poslanec Drozd.  

 Nech sa pá či.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ja by som iba 

doplnil, že práve tieto kritéria sa teraz špecifiku jú a 

doťahujú sa aj po čty členov týchto výberových komisií. Tam 

sú návrhy od 5, 7 až 10. Čiže tieto veci sa do ťahujú. A 

keď budú dotiahnuté, tak ur čite je potrebné to zverejni ť 

na web stránke. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 To je ďalší člen predstavenstva, pán poslanec Drozd a 

pani poslanky ňa Reinerová.  

 

 Prepá č, ty si dozorná rada, pán poslanec, pomýlil som 

sa. Pomýlil, ale proste viem, že ste boli nominovan í do 

orgánov spolo čnosti, a celkom mi nezostalo v hlave ako 

presne. Dobre.   
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 Myslím, že toto sme si vysvetlili a budeme h ľadať 

cestu k tomu ako to zverejni ť a urobi ť čo 

najtransparentnejšie. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Šov číkovi. 

 

 

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

 Ja chcem využi ť túto príležitos ť, že chcem upozorni ť 

kolegyne poslankyne a kolegov poslancov, že nový ro k 

prináša aj povinnos ť poda ť oznámenie verejného funkcionára 

v termíne do 31. marca. 

 

 Nako ľko sme v minulom roku skonštatovali, že tá 

tabu ľka, na ktorej sa to podáva, má nieko ľko nedostatkov, 

takže vás chcem poprosi ť, že po zasadnutí komisie, ktorú 

chcem teraz zvola ť, by sme vám zabezpe čili poslanie nových 

formulárov, na ktoré sa toto oznámenie bude podáva ť.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vážený pán poslanec, chcem vás požiada ť, aby ste 

reagovali na materiál, ktorý pravdepodobne prerokuj eme 2. 

2., to je protikorup čné minimum, kde sa tiež menia nejaké 

požiadavky na tú tabu ľku.  

 

 Keby ste ten váš postup, vašej komisie zosúladili s 

tým materiálom, a prípade tú tabu ľku upravili do kone čnej 

podoby až po rozhodnutí zastupite ľstva. Proste to čo 

zastupite ľstvo rozhodne, aby  platilo už pre tento rok, 
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aby sme sa mohli tým smerom pusti ť tak, ako to bude 

rozhodnuté. 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 Pán starosta Šramko chce hovori ť; nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislava - Lama č:     

 Ďakujem, pán primátor. Ja si myslím, že k tomu OLU 

nebola prijatá nejaká; aspo ň takú nejakú normálnu ľudskú 

dohodu by sme mali urobi ť; ale po čkám kým vybavíte. 

 

 Že bavili sme sa totiž na tú tému už viackrát; bol i 

to tie zberné dvory. A si myslím, že malo by sa tak  nejako 

jasne dohodnú ť, nielen na nejakom stretnutí starostov ale 

možno členovia dozornej rady, poslanci, ktorí by mali o 

veci aj v rámci OLA rozhodova ť.  

 

 A mali by sme urobi ť niektoré také kroky, ktoré by v 

tomto smere, sa nejakým smerom už dohodlo, že teda ako sa 

bude vo veci kona ť. Lebo zdá sa mi, že stále sa k tomu 

vraciame.  

 

 Je to pre nás nepríjemné ako pre starostov, že ja som 

bol zatia ľ verný OLU a objednával som, aj ke ď hovorím ASA 

je bližšie, ale vnímam, že OLO je mestský podnik, v šetko 

sme objednávali.  

 Ale za týchto podmienok, samozrejme, urobíme v zmy sle 

zákona obchodnú sú ťaž.  

 A ak teda OLO obstojí, objednávame.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F r á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta, budeme to rieši ť na našom stretnutí v 

prvom kole. Vieš, že sme urobili to, že sme v rozpo čte na 

tento rok schválili projekty zberných dvorov. Hovor il som 

o tom s pánom generálnym riadite ľom Achymským, ktorý má 

odo m ňa úlohu, aby oni sa snažili svojimi silami vytypova ť 

priestory, kde by mohli by ť zberné dvory.  

 

 Ja čakám ve ľkú pomoc od starostov, ktorí majú záujem, 

aby sa veci umiestnili do mestských častí. Čiže to v prvom 

kole musí by ť pracovné rokovanie. Nechceme to zakrýva ť, ja 

čakám január, február. Máme finan čné prostriedky na 

projektovanie.  

 

 My chceme dospie ť k tomu, aby sme povedali, kde bude 

centrálny zberný dvor a kde bude zhruba 5 dvorov, k toré by 

som nazval mestsko- časťové, aj ke ď to možno takto vola ť 

nebudeme. Ale vieš čo mám na mysli, aby sme i tie spádové 

oblasti kryli zberným dvorom, ktorý bude ma ť možnos ť 

využi ť každý obyvate ľ širšieho územia než len jednej 

mestskej časti.  

  

 Toto je logika roku 2012. Naplánova ť. A potom h ľadať 

zdroje na to, aby sme to mohli postavi ť.  

 

  

 Chcem pripomenú ť vystúpenie pani starostky Kolkovej, 

ktorá upozornila na to, že VZN hovorí o tom, že mám e 

prednostne spa ľova ť.  
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 Ako je to lákavé poveda ť, že ideme skládkova ť za 

menšie peniaze, ale je to v rozpore s VZN.  

 

 Máme výsledky kontroly, ktorú vám budeme predklada ť, 

pán kontrolór o využití 10 % na odpady na mestských  

častiach. Ako ukazujú sa tam veci, ktoré je potrebné  

rieši ť. 

 

 Čiže budeme o tom hovori ť a potom s tým prídeme do 

zastupite ľstva. 

 Dám slovo pánovi poslancovi Za ťovi čovi. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ:  

 Rád by som sa opýtal v akej fáze je výberové konan ie 

na prerozdelenie rozpo čtov na financovanie tej mestskej 

televízie čo bolo, a aké bude konanie na ďalšie média; že 

v akej to je fáze?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, máme trošku problém, že nevieme celk om 

identifikova ť, čo ste mali na mysli. Čiže osloví vás pán 

Andrassy, ako poverený človek, ktorý dostal plnenie toho 

uznesenia na staros ť. Pretože vy ste tam dali, že dve 

médiá s regionálnou či mestskou pôsobnos ťou. Také ve ľmi 

ani nemáme. 

 

 Takže neviem; proste nerozumieme celkom čo ste chceli 

poveda ť. Pripravujeme to, lebo máme termín 31. 1. Čiže 
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chceme splni ť to uznesenie v stanovenom čase. Pán Andrassy 

vás osloví ako predkladate ľa toho uznesenia, aby ste 

spresnili tú predstavu, čo od toho o čakávate. Je možné, že 

s nie čím prídeme znovu na zastupite ľstvo, aby sme 

dopresnili vô ľu zastupite ľstva, aby bola jasná, 

zrozumite ľná, čo sa chce dosiahnu ť.   

 Čiže pracujeme s tým uznesením.  

 Aby ste vedeli, že nezostalo niekde bokom.  

 Dávam slovo pánovi poslancovi Šindlerovi. 

 

 

Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel informova ť 

toto ctené zastupite ľstvo, že ako predseda dozornej rady 

Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti som vystupoval na 

tomto zastupite ľstve v 10. a v 11. mesiaci dos ť kriticky a 

vznášal som tie nedohody, ktoré boli medzi dozornou  radou 

a predstavenstvom oh ľadne nezaru čenej mzdy. 

 

 Takže chcel by som konštatova ť, že došlo k dohode, že 

predstavenstvo akceptovalo požiadavky dozornej rady  a 

zapracovalo všetky hospodárske kritériá, ktoré sme 

požadovali do týchto svojich pracovných zmlúv. Takž e 

všetky rozpory v rámci dozornej rady a predstavenst va, 

ktoré sme mali, boli vysporiadané. 

 

 A môžem taktiež konštatova ť, že hospodársky výsledok 

za minulý rok zhruba predbežne zatia ľ, pod ľa prvých 

prepo čtov, by mohol by ť tak dva a pol násobne vä čší ako 

bol plánovaný. Takže predpokladám, že sa tie čísla pohnú 

týmto smerom aj do budúcnosti. 
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 Takže, ke ď som hovoril niekedy, že sú tam nejaké 

nezrovnalostí, tak mám česť a možno na za čiatku roku aj 

poveda ť, dobrú správu, že sme sa dohodli a že to bude tak,  

ako sme si predstavovali.  

 Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec, za vašu informáciu. 

 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. Pán primátor, ja by som sa rád opýtal, či by 

sme mohli dosta ť informáciu, v akom stave je príprava 

integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. V 

médiách prebehla informácia za čiatkom tohto týžd ňa, že 

ministerstvo plánuje 30. januára vyhlási ť výzvu. Do 16. 

januára bol deadline zo strany mesta, že tie mestsk é 

časti, ktoré sú oprávnenými žiadate ľmi, aby predložili 

mestu svoje tie čiastkové stratégie.  

 

 Nako ľko teda pod ľa toho pracovného stretnutia, ktoré 

sme mali, bola tam samotná informácia, že mesto bud e 

spracováva ť tú celomestskú formou takého, nejakej 

spolo čnosti, ktorá bude verejne obstarávaná, preto aj časť 

mojej otázky je, v akom to je štádiu?  
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 A druhá vec je teda, ke ďže už koncom januára má by ť 

vyhlásená výzva, kedy sa za čnú týmto komisie mestského 

zastupite ľstva zaobera ť? Aby sme proste ostali v tom 

termíne, aby sme potom neboli v nejakom časovom strese. 

 A teda chcem aj informáciu, ak ju už máš, ko ľko z 

tých oprávnených 11 mestských častí doru čilo svoje 

čiastkové stratégie? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem za tie otázky.  

 Priznám sa, že nemám tú informáciu, že ko ľko 

doru čilo. Viem, že niektorí starostovia sa rozhodli, že 

nebudú sa uchádza ť o tieto finan čné prostriedky. 

 

 To, čo sa stalo u pána ministra Simona bola snaha, 

aby sme si nejakým spôsobom nevybíjali navzájom svo je 

ambície mesto a okresy, ktoré sa nachádzajú v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. Došlo k dohode, k torú ja 

považujem za ve ľmi konštruktívnu, ktorá vytvára priestor 

aj pre mesto, aj pre tie 3 okresy: Senec, Pezinok a  

Malacky.  

 Čiže o tomto vás budem informova ť. 

 

 Máme teraz rozbehnuté výberové konanie na 

spracovate ľa socio-ekonomickej analýzy, ktorá by mala da ť 

odpove ď na to, ktoré 3 alebo 4 mestské časti sa budú 

uchádza ť na základe vašich podkladov a kritérií, ktoré sú 

stanovené v tej výzve. 
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 Pre upokojenie časové chcem poveda ť, že síce výzva 

bude vypísaná 30. januára. Ale priebežne je možné p odáva ť 

jednotlivé stratégie až do 29. 6.  

 

 Nechcem nijakým spôsobom ten problém odklada ť, ale 

musíme splni ť isté kroky a v zastupite ľstve rozhodnú ť, 

ktoré 3 alebo 4 mestské časti podali svoje projekty v 

rámci tých všetkých ostatných. V tejto chvíli už vi em, že 

ich nie je 11 ale 10.  

 A o tých ostatných nemám informáciu.  

 

 Čiže, ak máš záujem vedie ť, že ko ľkí doru čili, môžem 

to zisti ť a da ť vám e-mailom informáciu všetkým starostom, 

ktorých sa to týka, aby ste vedeli ko ľko vás je a ko ľkí sa 

uchádzajú. A z nich budú potom vybraní tu v zastupi te ľstve 

na základe výsledkov analýzy tie k ľúčové mestské časti, 

ktoré svoje stratégie posunú na ministerstvo. Taký je 

postup. Ale mali by sme to stihnú ť, pretože ten čas nie je 

jeden mesiac, ale nieko ľko mesiacov.  

 

 

 Dámy a páni, ke ďže sa nikto ďalej do rôzneho nehlási, 

myslím, že návrhová komisia nemala v tomto bode prá cu, 

pretože žiadne návrhy poslanci na hlasovanie 

nepredkladali. 

 

 Chcem vám ve ľmi pekne po ďakova ť za konštruktívny 

priebeh nášho dnešného zasadnutia, ktoré sme zvládl i za 

menej ako dve hodiny. 
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 Zažela ť vám ve ľa energie v tomto roku na kvalitnú 

spolo čnú prácu a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre 

Bratislavu.  

 

 Verím, že budeme takým spôsobom, ako sme dnes 

naštartovali pokra čova ť celý rok.  

 Ďakujem pekne. 

 Kon čím zasadnutie a do videnia.  

 

 (Ukon čenie o 16,04 h) 

 

                  x                 x  
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    Viktor Strom ček                  Milan Ftá čnik 

       riadite ľ                         primátor  

Magistrátu hl. mesta SR             hlavného mesta SR 

      Bratislavy                       Bratislavy 

   

 

 

 

 

                  Overovatelia zápisnice: 

 

 

   Anna Dyttertová                  Gabriela Feren čáková 

  poslanky ňa Mestského              poslanky ňa Mestského      

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta    

     SR Bratislavy                     SR Bratislav y 
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                  Ing. Mária Bahnová 

                  komorná stenografka        


