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odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlav ného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení nesko rších 

predpisov a mení všeobecne záväzné nariadenie hlavn ého 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o 
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Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislava 
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SR Bratislavy ako akcionára spolo čnosti, alebo na prevod 

akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spolo čnos ť TP 

SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj 

pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. 

ú. Nové Mesto, spolo čnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v 

Bratislave 
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Zámer na transformáciu príspevkovej organizácie MAR IANUM - 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy, na spolo čnos ť s ru čením 

obmedzeným so 100 % majetkovou ú časťou mesta 
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ruchu 

 

BOD 16:                                           s tr. 375 

Návrh na spracovanie socio-ekonomickej analýzy pre 

projekt: "Integrované stratégie rozvoja mestských o blastí" 

 

BOD 17:                                           s tr. 332   

Celomestský zoznam pamätihodnosti Bratislavy 

 

BOD 18:                                           s tr. 343  

Správa o vybavení Petície za vy členenie minimálne 5 % z 

výdavkov z časti Doprava a komunikácie na rozvoj 

cyklodopravy 

 

BOD 19:                                           s tr. 344 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 186/2011 zo d ňa 30. 6. 2011 v bode 

3.1.2.2. 
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BOD 26: 

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, 831 04 Bratislava 

 (P r e s u n  na mimoriadne MsZ d ňa 19. 1. 2012.)  

 

BOD 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 

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

Bratislave ako prípad hodný osobitného zrete ľa 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 28:  

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 29: 

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 
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BOD 30: 

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 31.  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho 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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 32: 

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 33: 

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 34:  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 
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parc. č. 37 pre spolo čnos ť SOUND and LIGHT, s.r.o. so 

sídlom v Bratislave 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 35: 

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 36: 

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 37: 

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   

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 38: 

Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve hlavného me sta SR 

Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej tec hnickej 
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univerzity v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ako prí padu 

hodného osobitného zrete ľa 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 39: 

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

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

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 40: 

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

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

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 41: 

Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva  k 

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

Staré Mesto 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 42: 

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 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 43: 

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 
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 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 44: 

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupite ľstva 

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

2009 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 45: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

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

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 46:  

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.043,20 Eur 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 47: 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.230,29 Eur 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 48: 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v sume 

615,55 Eur 

 (Presun na 19. 1. 2012.) 

 

BOD 49:                                           s tr. 398 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Svidnícka 15, Komárnická 32, 34, 

Medzilaborecká 23, Mileti čova 32, 34, 36, Záhradnícka 85, 

87, Azalkova 6, Mraziarenská 21, Slovinská 8, Balts ká 11, 
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Učite ľská 1, 2, Riazanská 14, 16, 18, 20, Tbiliská 29, 

Hlavá čikova 35, Hrobákova 7, Šustekova 3, Be ňadická 11, 

Krásnohorská 1, Vig ľašská 4, Holi čská 7, Turnianska 2, 4, 

Žehrianska 5, Hálova 13 vlastníkom bytov a nebytový ch 

priestorov 

 

BOD 50:                                           s tr. 399 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1159/2010 zo d ňa 

07. 10. 2010, č. 152/2011 zo d ňa 26. 05. 2011 

 

BOD 51:                                           s tr. 400 

Návrh na odvolanie Ing. Petra Hanulíka, poslanca Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy z členstva v 

komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR a návrh na vo ľbu Jána 

Panáka, poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy za člena komisie pre ochranu verejného 

poriadku Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR  

 

BOD 52:                                           s tr. 405 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

BOD 53:                                           s tr. 409 

Interpelácie 

 

- poslanec Ján Budaj  

  Výstavba bytového domu na Beblavého ulici. 

- poslanec Ing. Milan Černý                       str. 411 

  Preh ľad jednotkových cien el. energie. 
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BOD 54:                                           s tr. 412 

Rôzne 

- poslanky ňa Izabella Jégh                        str. 413  

  Televízia BA. 

 

- poslanec Ján Budaj                              s tr. 414 

  Stanovenie doby pre bod rôzne na zas. MsZ 

 

- poslanec Ing. Slavomír Drozd                    s tr. 415 

  Stanovenie pevnej doby pre bod rôzne. 

 

- poslanec Mgr. Oliver Kríž                       s tr. 416 

  Zoradenie poslancov na hlasovacej tabuli. 

 

- poslanky ňa Ing. Jarmila Tvrdá                   str. 417 

  Časové trvanie zasadnutí MsZ 

 

- Blahoželania poslaneckých klubov k Vianociam.   s tr. 418 

- Ľubica Trubíniová - k PKO                       str.  421 

- poslanec Ing. Peter Len č - k PKO                str. 424 

- poslanec Ján Budaj - právny zástupca mesta      s tr. 427 

 

 

Závere čné slovo doc. RNDr. Milana FTÁ ČNIKA, CSc., 

          primátora hlavného mesta SR Bratislavy  s tr. 428 

 

     

                     x          x    

     
 
 
 



 
 
 
                                 OBSAH ZÁPISNICE MsZ 15.12.2011 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

1 

 

K bodu:  

Otvorenie  

(08,45 h) 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k CSc., primátor hlavného  

mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

  

 Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

 v sále je dostato čný po čet poslancov, aby sme mohli 

začať. Ale dnes za čneme celkom netradi čne.  

 

 Chcem pozva ť všetkých poslancov do zasada čky mestskej 

rady, kde by sme urobili spolo čné stretnutie všetkých 

poslaneckých klubov a vrátili sa ku v čerajšej diskusii, 

ktorú sme mali s predsedami klubov k dnešnému progr amu, 

najmä v všeobecne záväznému nariadeniu o dani z 

nehnute ľností a k rozpo čtu. 

 

 Potrebujem sa spolo čne poradi ť, preto vás pozývam na 

poradu. 

  

 Prejdeme, prosím, na druhú stranu budovy do zasada čky  

mestskej rady. A predpokladám, že v termíne nejakýc h 15 - 

20 minút si povieme to čo potrebujeme poveda ť spolo čne a  

potom sa vrátime a otvoríme rokovanie.  

 Takže vás pozývam do zasada čky mestskej rady.  

 Nech sa pá či.   

 

 (Porada primátora s poslancami v zasada čke mestskej 

rady.) 
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 (10,00 h.) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

prosím, keby ste zaujali miesta v rokovacej sále. 

 Pristúpime k otvoreniu nášho rokovania.   

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni,  

 s miernym oneskorením ale  o t v á r a m   zasadnu tie 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, na ktorom vítam poslancov mes tského 

zastupite ľstva, starostov mestských častí, a samozrejme, 

aj ostatných prítomných.  

 

 Pod ľa prezen čnej listiny je prítomných 34 poslancov, 

čiže nadpolovi čná vä čšina a konštatujem, že mestské 

zastupite ľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 

 O ospravedlnenie neú časti na tomto zasadnutí požiadal 

pán poslanec Greksa, ktorý je na zahrani čnej služobnej 

ceste, a pán poslanec Nesrovnal príde neskôr, preto že je 

členom Ústrednej volebnej komisie, ktorá má svoje pr vé 

zasadnutie práve zvolané na dnešný de ň.  

 Nepríde tiež a ospravedlnil sa pán starosta Jambor , 

ktorý sa nemôže zú častni ť. 

 

 A skôr z nášho dnešného rokovania odíde pani 

poslanky ňa a starostka Feren čáková a pán poslanec Panák.  
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 Toto sú ospravedlnenia, ktoré som dostal a o ktorý ch 

vás informujem. 

 

 

Voľba overovate ľov zápisnice a vo ľba návrhovej komisie  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Za overovate ľov zápisnice  z dnešného zasadnutia 

odporú čam zvoli ť 

- pána poslanca Ing. Ladislava Kuglera a 

- pána poslanca Mgr. Vladimíra Kubovi ča.  

 Chcem sa opýta ť, či sú nejaké iné návrhy? 

 Konštatujem, že iné návrhy nie sú. 

 

 Prosím, keby ste sa prezentovali a hlasovali o náv rhu 

na zvolenie overovate ľov dnešnej zápisnice. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Konštatujem, že sme schválili overovate ľov dnešnej 

zápisnice.  

 

  

 Budeme teraz hlasova ť o zložení návrhovej komisie. 

 Do návrhovej komisie navrhujem: 

pani poslanky ňu Ing. Alenu Krištofi čovú, pani poslanky ňu 

JUDr. Júliu Ondrišovú, pani poslanky ňu Ing. Zuzanu 
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Dzivjákovú, pána poslanca Ing. Igora Bendíka a pána  

poslanca Mgr. Olivera Kríža. 

 Sú nejaké iné návrhy z vašej strany? 

 Konštatujem, že nie sú.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 Budeme hlasova ť o návrhovej komisii.  

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

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

jeden poslanec nehlasoval.  

 

 Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie. Tá sa už odoberá na ur čené miesto, pretože toto 

už poznáme, tak ako aj vy poznáte svoju povinnos ť odovzda ť 

návrhovej komisii návrhy na zmenu a doplnenie uznes ení.  

 

 

 Vážené poslankyne a poslanci, 

 návrh programu  ste dostali na pozvánke, ktorou sme 

zvolali dnešné rokovanie: 

 

 Otvorenie 

 Vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej komisie 

 1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupit eľstva 

    hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11 . 2011 

 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta  

    Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení  a do- 

    p ĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slo- 

    venskej republiky Bratislavy č. 10/2007 o dani z ne- 
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    hnute ľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/ 

    2008 s ú činnos ťou d ňom 1. január 2012 

 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta  

    Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dop ĺňa vše- 

    obecne záväzné nariadenie hlavného mesta Sloven skej 

    republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunál- 

    nymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na ú zemí  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

    neskorších predpisov a mení všeobecne záväzné n ariade- 

    nie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisl avy č.  

    13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a  

    drobné stavebné odpady v znení neskorších predp isov s  

    ú činnos ťou d ňom 1. januára 2012 

 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta  

    Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení  a do- 

    p ĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slo- 

    venskej republiky Bratislavy č. 11/2007 o dani za 

    užívanie verejného priestranstva v znení neskor ších  

    predpisov s ú činnos ťou d ňom 1. januára 2012 

 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta  

    Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení  všeo- 

    becne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej re- 

    publiky Bratislavy č. 12/2007 o daní za ubytovanie v  

    znení neskorších predpisov s ú činnos ťou d ňom 1. januá- 

    ra 2012 

 6. Návrh rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  

    2012 - 2014 

 7. Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy  

    na rok 2011 

 8. Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane 
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    (Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 

 9. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky  Bra- 

    tislavy - Zmeny a doplnky 02 

10. Protikorup čné minimum pre Bratislavu 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného m esta 

    Slovenskej republiky Bratislavy o zásadách hosp odáre- 

    nia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republ iky  

    Bratislavy 

12. Návrh na zvýšenie základného imania spolo čnosti  

    TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkla dom  

    hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spol očnos- 

    ti, alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bra tislavy 

    na spolo čnos ť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratisla- 

    ve a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 

    69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spolo čnosti TEHELNÉ  

    POLE, a.s., so sídlom v Bratislave 

13. Zámer na transformáciu príspevkovej organizácie   

    MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, na sp olo č- 

    nos ť s ru čením obmedzeným so 100 % majetkovou ú časťou 

    mesta 

14. Zámer na zrušenie príspevkovej organizácie PAMI NG - 

    mestský investor pamiatkovej obnovy, zlú čením s prí- 

    spevkovou organizáciou Generálny investor Brati slavy 

15. Návrh na zloženie a vstup hlavného mesta Sloven skej 

    republiky Bratislavy do oblastnej organizácie c estov- 

    ného ruchu 

16. Návrh na spracovanie socio-ekonomickej analýzy pre  

    projekt: "Integrované stratégie rozvoja mestský ch ob- 

    lastí" 

17. Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 

18. Správa o vybavení Petície za vy členenie minimálne 5 % 
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    výdavkov z časti Doprava a komunikácie na rozvoj cy- 

    klodopravy 

19. Informácia o plnení opatrení na odstránenie ned ostat- 

    kov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného  úradu 

    Slovenskej republiky v roku 2010 

20. Informácia o plnení opatrení na odstránenie ned ostat- 

    kov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného  úradu  

    Slovenskej republiky v roku 2009 

21. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského  

    kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru  

    na I. polrok 2012 

22. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mests-     

    kého kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

23. Správy základných umeleckých škôl a centier vo ľného  

    času v zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR  

    Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý- 

    sledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011  

24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 305/2011 zo d ňa 20. 

    10. 2011 o realizácii nosného systému MHD v Bra tisla- 

    ve a jej regióne 

25. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy č. 186/2011 zo d ňa 30. 

    6. 2011 v bode 3.1.2.2. 

26. 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, 831 04 Bratislava 

27. Návrh na prenájom novovytvoreného pozemku parc.  č.  

    15651/184, na Trnavskej ceste č. 100, v Bratislave, k. 
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    ú. Ružinov zvereného do správy organizácií MARI ANUM - 

    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 

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na I.  po- 

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

    Mesto pre Múzeum mesta Bratislavy so sídlom v B ratis- 

    ve 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa  

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

    Mesto, Spolo čenstvu vlastníkov bytov a nebytových  

    priestorov Čajkovského ul. č. 5 

30. 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 

31. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

    týkajúceho 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 

32. 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 

33. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 

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

    ská Bystrica Ing. Pavlovi Mazákovi a Mgr. Jane Mazáko- 

    vej 

34. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa 
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    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 

35. 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 

36. 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 

37. 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 

38. 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 

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

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

    zrete ľa 

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

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

    Bratislave 

41. Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastní ctva k  

    nehnute ľnosti na Okánikovej ulici č. 1 v Bratislave,  

    k. ú. Staré Mesto 

42. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. La mač,  
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    parc. č. 1840/1 a parc. č. 1840/2, Lama čská cesta,  

    formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmie- 

    nok obchodnej verejnej sú ťaže 

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

    že na nájom nebytových priestorov na prízemí ob jektu  

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

44. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupit eľstva 

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

    11. 2009 

45. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

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

    10. 2010 

46. Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.043,20 Eur 

47. Návrh na odpustenie dlhu v sume 1.230,29 Eur 

48. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v 

    sume 615,55 Eur 

49. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na po zemku v 

    obytnom dome Svidnícka 15, Komárnická 32, 34, M edzila- 

    borecká 23, Mileti čova 32, 34, 36, Záhradnícka 85, 87, 

    Azalkova 6, Mraziarenská 21, Slovinská 8, Balts ká 11, 

    U čite ľská 1, 2, Riazanská 14, 16, 18, 20, Tbiliská 29, 

    Hlavá čikova 35, Hrobákova 7, Šustekova 3, Be ňadická  

    11, Krásnohorská 1, Vig ľašská 4, Holí čska 7, Turnian- 

    ska 2, 4, Žehrianska 5, Hálova 13 vlastníkom by tov a  

    nebytových priestorov 

50. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.  

    1159/2010 zo d ňa 07. 10. 2010, č. 152/2011 zo d ňa 26. 

    05. 2011 

51. Návrh na odvolanie Ing. Petra Hanulíka, poslanc a Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy z  
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    členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku  

    Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR a návrh na 

    vo ľba Jána Panáka, poslanca Mestského zastupite ľstva  

    hlavného mesta SR Bratislavy za člena komisie pre och- 

    ranu verejného poriadku Mestského zastupite ľstva hlav- 

    ného mesta SR 

52. Informácia o vybavených interpeláciách poslanco v Mest- 

    ského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

53. Interpelácie 

54. Rôzne 

 

  

 Chcem vás informova ť o niektorých úpravách programu, 

ktoré vyplynuli z rokovania, ktoré som mal s poslan eckými 

klubmi.  

 

 Dohodli sme sa na tom, že bod č. 10 - Návrh 

protikop čného minima pre Bratislavu, ešte stále nie je v 

takej podoby, aby mohol by ť prijatý. A poslanci ma 

požiadali, aby sme ešte pokra čovali v práci komisie, ktorá 

pripravila materiál na dnešné rokovanie. 

 Ja som s tým súhlasil. 

 Čiže  s ť a h u j e m  bod 10. 

 Znovu bude predložený do komisie.  

 A predložíme ho vtedy, ke ď bude na ňom zhoda.  

 

 

 Ďalej vás chcem informova ť o tom, že  s ť a h u j e m   

bod č. 13  - Zámer na transformáciu príspevkovej 

organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislav y na 

spolo čnos ť s rušením obmedzeným.  
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 Takisto sa vyskytli otázky a pripomienky, ktoré ni e 

sú v materiáli dopracované. Otvára ť polovi čatú diskusiu by 

nemalo zmysel. 

 Čiže s ťahujem ten materiál. 

 Znovu sa k nemu vrátime a predložíme ho do komisií  a 

budeme sa ním zaobera ť opakovane. Najprv musíme zodpoveda ť 

na tie otázky, ktoré sme dostali od poslancov. 

 

 

 Čo sa týka bodu č. 8  - Návrh na prerozdelenie výnosu 

podielovej dane, ten materiál je avizovaný s tým, ž e 

materiál bude doru čený v náhradnom termíne.         

 

 Chcem vás informova ť, že materiál sa zrodil až v 

priebehu v čerajšieho d ňa a dnes som ho doru čil starostom 

mestských častí.  

 Čakám nejakú spätnú väzbu z ich strany.  

 

 Čiže bod č. 8 nebudeme rokova ť v tom poradí ale skôr 

v nejakej druhej časti nášho rokovania ak dostane odozvu 

od starostov, že ten materiál je v poriadku, pretož e 

odráža objektívnu situáciu ktorá je v mestských častiach a 

rozde ľuje tie koeficienty delenia medzi mestské časti tak, 

ako to stanovuje štatút nášho mesta a nariadenie vl ády.  

 

 

 Čiže chcem, aby sme o ňom rokovali, pretože je to 

dôležité pre delenie pe ňazí, ale materiál má by ť vám 

rozdaný vtedy, ke ď to bude podporené starostami mestských 

častí.  
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 Čiže k bodu č. 8 materiál zatia ľ nemáme. V prípade, 

že takáto odozva nepríde, nebudeme ho môc ť dnes 

prerokova ť. 

 

 Chcem vás ešte informova ť, že body č. 8 a 24  neboli 

prerokované na mestskej rade a nemajú stanoviská ko misií. 

Preto budeme o týchto bodoch hlasova ť osobitne.  

 

 

 A chcem vás tiež informova ť, že body 1, 41, 42, 43 , 

44, 46, 47, 48, 49, 50 a 51  neboli prerokované na 

zasadnutí mestskej rady z dôvodu, že mestská rada n ebola 

uznášaniaschopná. My sme sa dohodli na mestskej rad e, že 

odporu číme tie body tak povediac en bloc len prerokova ť, 

čiže nemáme tam vecné stanovisko mestskej rady. Máme  len 

stanovisko, že máme o nich rokova ť. 

 Čiže mestská rada toto zobrala na vedomie a avizoval a 

taký postup. 

 

 Čiže myslím si, že o týchto bodoch osobitne hlasova ť 

nebudeme, pretože na mestskej rade predložené boli,  ale z 

dôvodu časového sa mestská rada k prerokovaniu tých bodov 

nedostala. 

 

 

 Chcem teraz da ť priestor pre vás, aby ste sa 

vyjadrili k návrhu programu    

 Ako prvá sa hlási pani námestní čka Kimerlingová, po 

nej pán starosta Bajan. 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Vážené kolegyne, kolegovia, chcem požiada ť pána 

primátora, aby stiahol bod č. 9 - Územný plán hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Zmeny a dop lnky 

02, pretože je teda takýto záver aj z komisie územn ého 

plánu, ale v minulom volebnom období poslanci odmie tli 

tento materiál. A ja tento materiál pokladám za pod vod na 

poslancov, za podvod na ob čanoch Bratislavy. 

 

 A myslím si, že by bolo treba tento materiál stiah nuť 

a už nikdy viac o ňom v takejto forme nerokova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K tomuto sú dve faktické poznámky.  

 

 Len by som mal predstavu, že k programu faktické 

poznámky; ale dobre, bolo to isté vystúpenie.  

 Čiže dve faktické poznámky; pán poslanec Bendík, pán  

poslanec Muránsky. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Bendík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som chce l 

podpori ť pani námestní čku a taktiež sa prihováram za 

stiahnutie tohto bodu v zmysle uznesenia komisie vý stavby 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Muránsky na faktickú poznámk u. 

 

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

 Ja by som chcel iba pre číta ť a s faktickou vystúpi ť, 

že komisia odporú ča primátorovi stiahnu ť z programu 

rokovania  mestského zastupite ľstva bod Územný plán 

hlavného mesta. To hlasovanie dopadlo dos ť jednozna čne 10 

: 5, ktorí sa zdržali. A je to, nie je to celkom mô j 

osobný názor, pod ľa mňa by sme mali o tom rokova ť a 

minimálne tá diskusia by tu mala prebehnú ť.  

 

 Pokia ľ by sa to malo stiahnu ť, tak by som povedal, že 

až na záver diskusie. Ale pod ľa mňa je potrebné, aby na 

tomto pléne zaznela tá diskusia k tomuto bodu. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Šov čík, faktická. 

 

 

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

 To čo navrhla pani námestní čka, som už ja navrhoval 

na júnovom zastupite ľstve. Poslanci sa vyjadrili svojim 

hlasovaním. Môj návrh získal podporu 9 poslancov.  

 Čiže túto záležitos ť sme už vyriešili hlasovaním.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Prihováram sa za to, čo povedal v tom 

konci svojho príspevku pán Muránsky, diskutujme tu pri 

programe. Ten program nechajme tak ako je a túto di skusiu 

si nechajme k tomu bodu, ktorý tam je. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 No, ke ďže je tu návrh na stiahnutie bodu, tak je 

primerané o tom diskutova ť a je správne, že sa vyjadril 

predseda komisie, ktorá odporu čila stiahnu ť ten bod.  

 Čiže presne to isté stanovisko, ktoré povedala pani 

námestní čka Kimerlingová. 

 

 

 Ja upozor ňujem takisto, že komisia konštatovala, že 

je právna nejasnos ť oh ľadne vôbec dôvodu, pre ktorý 

krajský úrad neakceptoval postup mesta. My tu rok 

pracujeme, a zvážme, že či chceme riskova ť zhodenie tej 

práce za taký čas.  
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 Ak sa oddiali rokovanie o tomto bode, a najmä 

hlasovanie o tomto bode, tak sa vytvorí priestor na  

vyjasnenie právnej situácie, ktorá je hmlistá a kde  je 

možné, že v januári budeme môc ť mať jasno, či môžme 

schváli ť materiál s tým vy ňatím bodov a či je šanca na to, 

aby sa ten proces, ktorý sa tu rok robil, dov ŕšil. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Pán starosta Bajan. 

 

 

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

Bratislava - Petržalka: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja len dve poznámky: 

 Jedna je, že aj napriek tomu, že ten materiál sa 

rodil na poslednú chví ľu, nevidím dôvod aby sa z toho 

robilo pravidlo, aby sme ten materiál naozaj mali v  de ň 

rozpo čtu. Ja teda predpokladám, že išlo skôr o výnimo čnú 

situáciu s tým, že tento materiál je tak dôležitý, aby sme 

ho spolo čne prerokovali medzi starostami skôr ako sa 

objaví na stole poslancov.  

 

 Predpokladám, že to tak bude aj ďalší rok s tým, že 

my odporú čame pravdepodobne na túto chví ľu schváli ť tento 

materiál s tým, že ur čite sa k nemu v prvom kvartáli 

vrátime. Povedzme na rozdiel od dani z nehnute ľností k 

tomuto materiálu je možné sa vráti ť v priebehu fiškálneho 
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roku. Aj, samozrejme, prípadné rozdiely, ktoré si 

dohodneme dopo číta ť v priebehu fiškálneho roku. 

 

 Takže toto je naše stanovisko s tým, že ur čite to 

budeme otvára ť v prvom kvartáli v budúcom roku. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta, ďakujem za stanovisko.  

 Pre pani Kramplovú to znamená, že materiál, ktorý 

máme pripravený bude rozmnožený a rozdaný poslancom . Lebo 

zaznel súhlas vlastne zo strany starostov, aby bol 

prerokovaný bod č. 8. 

 

 Ja, samozrejme, vytvorím priestor na to, aby ste s i 

ho mohli pozrie ť, aby to nebolo že rýchlo, rýchlo. Ale 

materiál je pripravený, dostanete ho a budeme o ňom 

rokova ť v poobedných hodinách.  

 Pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Takisto k bodu 8, on o 

to už tak či tak bude rýchlo, rýchlo, pretože pod ľa môjho 

názoru sa mylne domnievate, že ten materiál, ktorý sa týka 

iba starostov. Ale keby to bolo tak, tak ho nedostá va 

mestské zastupite ľstvo na prerokovanie a schva ľovanie. Ja 

to považujem za vážny materiál.  

 A o čakával by som, že bude predložený tak ako ostatné 

materiály v riadnom čase.   



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

19 

 

 V protikorup čnom minime navrhujete zverej ňovanie by 

som povedal všetkého možného na internetovej stránk e v čas, 

v poriadku.  

 

 Ale ja vám odporú čam, že ak pol roka sa nám budú 

zjavova ť materiály, nie ráno, ale v priebehu zastupi-

te ľstva, tak to protikorup čné minimum ani nepredkladajte, 

pretože už teraz nedodržiavame základné elementárne  

jednoducho fakty, ktoré majú by ť splnené.  

 

 To znamená, vy ste stiahli to protikorup čné minimum, 

ale tam je ustanovenie, ktoré napríklad by nemohlo 

umožni ť, aby sme rokovali o múzeu tých hláv, pretože to 

nesp ĺňa už teraz. To znamená, tam sú aj faktické poznámky . 

Tam je ustanovenie, ja som ho pripomienkoval, nebud em 

teraz dlho. 

 

 Vážnu pripomienku mám k tomu bodu č. 8, že to nebolo 

predložené riadne a v čas. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Akceptujem a ospravedl ňujem sa za to, pán poslanec. 

 

 Jediné rozhodnutie, ktoré robí mestské zastupite ľstvo 

v bode č. 8 je miera solidarity. Je to ve ľmi dôležité, 

samozrejme. A tá miera solidarity je priestor, ktor ý máte 

o 3 % vyššie. Návrh zo strany starostov bol na 3 %;  tak je 

spracovaný materiál. 
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 V tomto tá diskusia medzi starostami prebehla a 

starostovia v tomto majú úplne jasnú pozíciu, ktorú  som ja 

potom predložil do materiálu. Mrzí ma, že nebol ten  

materiál skôr, lebo má v sebe viaceré technické výp očty, 

ktoré zastupite ľstvo neschva ľuje iba berie na vedomie.  

 

 

 Prosím, ke ďže sú vy čerpané vlastne vaše pripomienky k 

programu, chcem poveda ť, že na výzvu pani námestní čky 

Kimerlingovej reagujem tak, že ten materiál pod bod om č. 9 

nestiahnem.  

 

 Ja som presved čený, tak ako predseda komisie, že 

treba vecne sa k nemu vyjadri ť. Teraz ste videli, že tá 

diskusia už za čala ma ť vecný charakter, či stiahnu ť, či 

nestiahnu ť.  

 

 Ten bod treba otvori ť, treba si vysvetli ť pozitíva a 

negatíva toho návrhu. Všetci vieme, že je to ťažké 

rozhodnutie, ale pravdepodobne ho treba urobi ť teraz, 

pretože nás za ťažuje už aj časovo, aj vecne, a treba 

prija ť rozhodnutie.  

 

 Myslím, že k tým problémom Zmien a doplnkov č. 2 sme 

sa zaoberali viackrát, aj ako zastupite ľstvo, aj ako 

komisia. Čiže ja chcem avizova ť, že som presved čený, že sa 

má ním zaobera ť zastupite ľstvo a prija ť rozhodnutie.  

 Či pozitívne, či negatívne, to uvidíme na základe 

vášho hlasovania a budeme o tom ve ľmi vecne diskutova ť.  
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 Čiže avizujem takúto odozvu na návrh pani námestní čky 

Kimerlingovej. 

 Chcete ešte faktickú poznámku? Nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Bohužia ľ, teraz som si uvedomila, že vo faktickej 

poznámke nemôžem dáva ť návrhy. Takže ruším. 

 A chcela by som sa prihlási ť riadnou, ak je to možné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja myslím, že to už ve ľmi nie je možné, ale môžte sa 

prihlási ť. Tak, lebo procedúru poznáte, ve ď vy ste skúsená 

poslanky ňa, urobili ste ten krok, ktorý ste urobili. 

 A ak chcete navrhnú ť, aby o tom hlasovalo zastupi-

te ľstvo, nech sa pá či. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Áno, presne ste pochopili, že chcem, aby sme teraz  

hlasovali o tom, či bod č. 9 bude zaradený v programe 

alebo nebude zaradený v programe.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Nie, musíte poda ť návrh. Toto nie že či bude 

zaradený, to sa hlasuje v rámci programu. Vy musíte  da ť 

návrh.  

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Dávam návrh, aby bod č. 9 bol stiahnutý z programu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bol vypustený z programu. 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Tak. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  

 Čiže tento návrh je pozme ňujúci návrh. 

 Pani poslanky ňa Augustini č k tomu chce zareagova ť. 

 

 

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

 Ja mám len jednu otázku.  

 Stiahnutý znamená, že  je stiahnutý a už o ňom 

nebudeme rokova ť. Je stiahnutý a príde na rokovanie 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže čo chcete dosiahnu ť, pani námestní čka. 

 Prosím, dajte slovo pani námestní čke Kimerlingovej. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:    

 Áno už mám. Ďakujem. Teraz ke ď sa stiahne z programu 

neznamená to, že už nikdy na rokovanie nemusí prís ť.  

 Čiže teraz sa stiahne a môže prís ť niekedy v 

budúcnosti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, myslím, že tomu návrhu rozumieme. 

 

 Ja by som mu porozumel tak, že ak bude stiahnutý, 

znamená to že nie je podpora pre jeho prijatie. Pre tože ak 

nadpolovi čná vä čšina tohto zastupite ľstva povie, že nechce 

o ňom rokova ť, tak znamená, že by asi v samom bode, ke ď sa 

bude o tom rokova ť, ťažko našlo toto zastupite ľstvo tri 

pätiny na jeho prijatie. To sa matematicky vylu čuje.  

 

 Čiže ja by som to bral ako signál, že na tej 

procedurálnej otázke nejakým spôsobom poslanec aleb o 

poslanky ňa vyjadruje svoj vz ťah k rokovaniu. Aj ke ď to nie 

je to isté, ale bude to ma ť aj takúto silu v sebe. 

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

 Ja len chcem upozorni ť na to, že materiál zo 

zasadnutia môže stiahnu ť len jeho predkladate ľ. My môžme 

rozhodnú ť o jeho vypustení ako bod rokovania. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak. Tento návrh dala pani námestní čka a moje 

stanovisko som povedal. Ja si myslím, že by sme mal i o ňom 

rokova ť. Mali by sme o ňom rokova ť, nevyhýba ť sa tomu 

rozhodnutiu. Proste poveda ť, čo si o tom dokumente myslíme 

a prija ť rozhodnutie. To je to, pre čo je predložený na 

dnešné rokovanie. 

 

 

 Dámy a páni, máme teda zosumarizované návrhy, o 

ktorých budeme hlasova ť. 

 Najprv budeme hlasova ť o zaradení bodu č. 8 - Návrh 

na prerozdelenie výnosu podielovej dane. Nebol pred metom 

rokovania mestskej rady, musíme v zmysle procedúry 

rozhodnú ť, či o ňom budeme rokova ť. 

 

 Ešte raz sa ospravedl ňujem za to, že ho dostanete až 

dnes, ale z technických dôvodov ho nebolo možné pri pravi ť 

skôr.  

 

 Čiže, prosím, keby ste hlasovali o bode č. 8 , či 

budeme o ňom dnes rokova ť. 

 Nech sa pá či. 
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 Je to podielová da ň, čo sa vyjadril pán starosta 

Bajan. 

 Je to v programe, len nebolo na mestskej rade, čiže 

musí by ť osobitne o ňom hlasované. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto proti, dvaja sa zdržali, jeden 

nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili rokovanie o bode č. 8 a 

zaradili ho do programu. 

 

 

 Bod 24  - Návrh na zmenu uznesenia mestského 

zastupite ľstva zo d ňa 20. 10. o realizácii nosného 

systému. 

 Je tam požiadavka prehodnoti ť niektoré technické 

časti toho uznesenia.  

 Čiže bod č. 24 na samostatné hlasovanie o zaradení do 

programu. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Štyridsa ť za, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 Konštatujem, že sme schválili zaradenie bodu č. 24.  

 

 

 Teraz je tu pozme ňujúci návrh pani námestní čky 

Kimerlingovej, ktorá navrhuje, aby bod č. 9 , to znamená 

návrh na Územný plán hlavného mesta Slovenskej repu bliky 
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Bratislavy - Zmeny a doplnky č. 02, boli vypustené z 

programu dnešného rokovania. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Konštatujem, že tridsa ťdevä ť prítomných poslancov 

rozhodlo tak, že desiati boli za, deviati proti, dv adsa ť 

poslancov sa hlasovania zdržalo a tento návrh nebol  

prijatý.  

 To znamená, že budeme rokova ť o bode č. 9.  

 

 

 Ke ďže žiadne ďalšie pozme ňujúce ani dopl ňujúce návrhy 

k programu predložené neboli, prosím, prezentujte s a a 

hlasujte o programe ako celku  tak ako sme ho upravili tými 

vypusteniami a návrhmi zo strany poslancov. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťštyri za, nikto proti, šiesti sa hlasovania 

zdržali.  

 

 Konštatujem, že sme schválili program nášho dnešné ho 

rokovania a budeme postupova ť pod ľa neho.   

 

 Bod č. 1. 

 

 

BOD 1:  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spla tných k 

30. 11. 2011  
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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, máte priestor na to, aby ste sa k nemu 

vyjadrili. 

 Pán poslanec Len č sa hlási. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ospravedl ňujem 

sa, ale hne ď musím by ť troška kriticky. Ke ď to mám jemne 

veľmi poveda ť, tak tento materiál považujem za 

neprofesionálne vypracovaný; a hne ď poviem aj pre čo. 

 

 Moja prvá poznámka sa týka uznesenia č. 1090/2010 o 

využití Starej tržnice. Na strane 8 sa uvádza ko ľkokrát 

bolo pred ĺžené plnenie tohto uznesenia a je tam vecná 

chyba, pretože sa tam opakuje ten istý termín dvakr át. 

Ospravedl ňujem sa, ale v notebooku mi to presko čilo teraz. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, 31. 10. 2011 sa dvakrát opakuje. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Správne tam má by ť 30. 11. 2011. Ten termín to je 

uznesenie 356/2011, ktorým sa naposledy pred ĺžil tento 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 To je jedna vec. 

 Druhá vec je potom v tom návrhu uznesenia sa uvádz ajú 

ako pôvodné termíny, kontrolné termíny. To neviem, z akého 

dôvodu sa to tam dostalo. Ja mám o tom predstavu, ž e mali 

by tam by ť tie pôvodné termíny plnenia uznesení, nie 

kontrolné termíny. To sa týka toho, aj tohto uznese nia 

1090/2010. Tam má by ť 30. 11. ako som už pred chví ľkou 

povedal.  

 

 A potom v tom uznesení 955/2010 tam mám takú 

pripomienku k tomu, že zdá sa mi troška dlhý termín  už na 

to, aby sa spolo čnos ť Incheba dva a pol roka vyjadrovala k 

žiadosti mesta o odpredaj pozemkov. No, zdá sa mi t o dos ť. 

 

 Ten kontrolný termín uznesenia 171/2011, tam nemá byť 

kontrolný termín. Ale má tam by ť pôvodný termín 30. 11. 

2011. 

 

 Ešte si sám kladiem takú otázku, pre čo predlžujeme 

tento termín do 15. 12., čo je teda dnešný de ň, ke ď to 

uznesenie vlastne už k dnešnému d ňu je splnené? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 171 z 30. 6. v podstate splnené nie je, pretože má me 

predložený iný materiál. To uznesenie budeme musie ť 

vyhodnoti ť na našom najbližšom zastupite ľstve pod ľa toho 

ako dnes rozhodneme v bode č. 9.     

 (Poznámka v pléne.) 

 Súhlasím, ale dnes sa o veci rokuje. Čiže dnes padne 

rozhodnutie a pod ľa toho budeme vedie ť, či sme splnili 

alebo nesplnili. A navrhneme vám to uznesenie na zr ušenie 

v prípade, že nebude prijaté rozhodnutie. To znamen á, 

neschválime zmeny a doplnky.  

 

 Ak ich schválime, to uznesenie bude obsolentné, 

takisto bude zrušené. 

 Čiže ten dôvod bude pod ľa toho ako sa rozhodne. 

 

 Ale vyriešime to na zasadnutí 2. 2. 

 Všetko, pán poslanec, z vašej strany? (Áno.) 

 Ďakujem pekne. 

 Pani námestní čka Kimerlingová, faktickou poznámkou. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:   

 Pán kolega sa spýtal, vlastne takú re čnícku otázku 

položil k tej Inchebe, že nie je schopná sa celé ro ky 

vyjadri ť k našej požiadavke; za to my sme už dvakrát ako 

prípad hodný osobitného zrete ľa odvtedy pre Inchebu 

schva ľovali veci a Incheba sa nevie vyjadri ť.  

 Takže možno by sme sa mali zamyslie ť nad tým, ako 

niekomu schva ľujeme prípady hodné osobitného zrete ľa a 
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trošku sa pozrie ť aj na to, ako reaguje na naše 

požiadavky.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za tú faktickú poznámku.  

 Pán poslanec, chcem poveda ť, že to uznesenie je 

komplikované. Ja som rokoval s Inchebou už aj v tom to 

volebnom období a žiadal som, aby bolo prijaté neja ké 

stanovisko, pretože dostávame pravidelne, že nezaob erali 

sa, nemôžme, nevieme.  

 Máme tam teraz nového zástupcu v dozornej rade pán a 

poslanca He čku. Predpokladám, že aj on bude nápomocný 

tomu, aby sa to rozhodlo.    

 

 Tá delikátnos ť toho je taká, že my sme Inchebe 

predávali za nejakú cenu a od Incheby chceme kúpi ť za 

podstatne nižšiu cenu. A toto nejako proste nevie t á 

Incheba zvládnu ť. To znamená, že je to zložité rozhodnutie 

z ich strany. 

 

 My sa snažíme dospie ť k tomu, že naozaj tu boli isté 

ústretové kroky z našej strany a h ľadáme dohodu. Ale tá 

dohoda sa rodí ťažko, pretože samotná spolo čnos ť mala isté 

problémy vnútorné, kedy to rozhodnutie nebolo možné  

prija ť. Teraz je avízo, že majú záujem sa dohodnú ť. Preto 

sme navrhli ten termín.  

 

 Samozrejme, to bude chcie ť nejaké financie z našej 

strany, pretože musíme odkúpi ť. Máme schválené uznesenie, 
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ale peniaze už sú dávno niekde inde. Čiže preto sme ten 

termín natiahli tak, aby sme to stihli plni ť v roku 2012.  

 

 Nechceme z toho uhýba ť, máme záujem to vyrieši ť, 

pretože by to pomohlo najmä mestskej časti, ktorá neustále 

platí nájomné. A takto by sa tie veci usporiadali t ak, aby 

sa to nájomné už neplatilo.  

 Čiže to ľko len na vysvetlenie k tomu uzneseniu.  

 

 Tie formálne pripomienky, ktoré ste predniesli, 

akceptujem, pretože tam nemajú by ť termíny kontroly nové 

ale pôvodný termín má by ť taký, aký bol stanovený 

uznesením zastupite ľstva.  

 Čiže opravíme tú časť uznesenia autoremedúrou, tak 

ako ste to povedali.  

 

 Prosím, ak nie sú ďalšie pripomienky, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 

 Avizujem návrhovej komisii, že to uznesenie v časti B 

bude upravené pod ľa tých pripomienok ktoré dal pán 

poslanec Len č s tým, aby tam boli pôvodné termíny kontroly 

kedy boli schválené zastupite ľstvom. Čiže my ich takto 

doplníme. Ja to teraz neviem z hlavy poveda ť, ale vieme to 

overi ť, pretože sú to schválené veci. A ostatné časti 

uznesenia menené neboli. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  
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 Hlasujeme o návrhu tak ako bol písomne predložený s 

dovetkom pána primátora, že si autoremedúrou osvoju je 

niektoré veci. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pani predsední čka. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o materiáli tak ako 

ho uviedla návrhová komisia. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťdevä ť prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

1. 

 

 Bod č. 2. 

 

 

BOD 2:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 

Bratislavy, ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2007 o dani 

z nehnute ľností v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2008 s ú činnos ťou d ňom 

1. januára 2012  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

materiál, ktorý predkladáme ako návrh na zvýšenie d ane z 

nehnute ľností je materiál, ktorý asi nikoho z nás neteší, 

že sa ním musíme zaobera ť. 

 

 Zaobera ť sa zvýšením dane z nehnute ľností musíme z 

tých dôvodov, ako možno aj iné mesta na Slovensku, ktoré 

už k tomuto kroku pristúpili, že finan čná situácia 

samospráv z h ľadiska príjmov, dane z príjmov fyzických 

osôb je zložitá a z h ľadiska prognóz, ktoré prognózujú 

vývoj ekonomiky v budúcom roku aj nesmierne neistá.  

 

 To znamená, spo ľahnúť sa na to, že dostaneme finan čné 

prostriedky len zo štátneho rozpo čtu, resp. z podielu daní 

z fyzických osôb od štátu a že týmto vlastne dokáže me 

rieši ť, tým nárastom, ktorý tam je zaznamenaný, všetky 

problémy mesta, ke ď sme zostavovali rozpo čet. 

 

 A mali sme k tomu aj my stretnutie spolu s vami. 

Konštatovali sme, že zapláta ť tú dieru, ktorú sme v tom 

čase pri príprave rozpo čtu mali, sa nám nepodarí bez toho, 

aby sme nesiahli aj na niektoré nie ve ľmi populárne kroky, 

medzi ktoré zara ďujeme asi spolo čne aj zvýšenie dane z 

nehnute ľností.   

 

 Zhodli sme sa na tom, že aby sme dokázali udrža ť 

mesto ako stabilného partnera z h ľadiska splácania svojich 

záväzkov, budeme musie ť urobi ť aj tento krok. A vytvorili 

sme na návrh starostov komisiu, ktorá sa zaoberá dv oma 

cie ľmi. 
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 Je to komisia pre zvýšenie výberu dane z 

nehnute ľností, pretože starostovia upozornili na to, že 

majú pochybností, či všetci da ňovníci plnia svoju 

povinnos ť tak, ako to stanovuje všeobecne záväzné 

nariadenie. To znamená, či niektorí namiesto 

administratívneho priestoru ho nevykazujú ako bytov ý 

priestor, a potom samozrejme tá da ň je nižšia.   

 

 Čiže, aby sme sa sústredili na kontrolné opatrenia, 

ktoré umožnia odha ľova ť tých, ktorí nepriznávajú da ň tak 

ako by ju prizna ť mali. 

 

 V rámci tejto komisie sme spracovali opatrenia, kt oré 

by mali zlepši ť výber dane z nehnute ľností. A predložili 

sme ich na žiados ť poslancov aj dnešnému zastupite ľstvu. 

Máte ich v informa čných materiáloch predložené na dnešné 

rokovanie.  

 

 A predpokladám, že to bude téma, na ktorú sa komis ia 

ustanovená z radov starostov a zástupcov každého 

poslaneckého klubu bude týmito otázkami zaobera ť aj v 

priebehu roku 2012, pretože prijatím opatrení ešte veci 

neskon čili. My budeme pracova ť na tom, aby sme zlepšili 

výber dane z nehnute ľností. A myslím si, že bolo dobré, že 

sme takúto komisiu ustanovili.  

 

 Po druhé, tá komisia dostala za úlohu, aby 

prerokovala aj návrh na zvýšenie dane z nehnute ľností, 

ktorý sme avizovali, že vidíme niekde v priemere vo  výške 

20 %. 
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 Pre čo práve 20 %?  

 Vychádzali sme z toho, že naposledy bola da ň 

upravovaná v roku 2005 a odvtedy inflácia dosiahla 17 %. 

Čiže vo vz ťahu k bytom, ktoré asi zasiahnu najvä čší po čet 

obyvate ľov mesta, sme navrhli zvýšenie 17 %. Opierame sa 

práve o vývoj inflácie.  

 

 Je pravda, že v oblasti nebytových priestorov to 

zvýšenie je vyššie, niekde okolo 70 až 80 % pod ľa pásma, v 

ktorom to zvýšenie je navrhované.  

 

 Ke ď sme porovnávali sadzby nášho mesta s inými 

mestami, zistili sme, že inde používajú dve sadzby dane, a 

to podnikate ľskú a nepodnikate ľskú. My máme len jednu 

sadzbu, a to pomerne nízko nastavenú. Čiže videli sme 

priestor na zvýšenie v porovnaní s inými krajskými 

mestami.  

 

 Návrhy, ktoré komisia spracovala, boli prerokované .  

 

 A návrh, ktorý vám predkladáme ako spolo čný návrh 

primátora, starostov mestských častí a poslaneckých 

klubov, a predpokladám, že takto ho aj prijmete.  

 

 

 Je pravda, že sa objavili diskusie v posledných d ňoch 

k tomuto návrhu tak zo strany ob čanov; máme pripomienky k 

všeobecne záväznému nariadeniu v podkladoch, z ktor ých 

niektorú nie sú vecné ale smerujú vôbec proti tomu,  či je 

potrebné zvyšova ť.  
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 Ja zodpovedne chcem poveda ť, že je nutné, musíme 

zvýši ť da ň z nehnute ľností preto, aby sme dokázali 

zostavi ť vyrovnaný rozpo čet nášho mesta a dokázali plni ť 

tie funkcie, ktoré mesto vo vz ťahu k obyvate ľom plni ť má. 

A sú časne spláca ť záväzky, ktoré máme splati ť, pretože 

máme viacero povinností z minulosti, ktoré musíme 

vyrieši ť.  

 

 Je pravda, že nie každému sa ten návrh pá či.  

 A objavili sa medzi nami, teda poslancami diskusie , 

či je to správne alebo nie, a akým spôsobom k tomu 

pristúpi ť. Je to aj politická otázka. A to, čo sa 

poslancom nepá čilo je, ke ď sa z toho stalo politikár čenie.   

 

 Ja sa chcem z tohto miesta po ďakova ť poslaneckému 

klubu SDKÚ-DS a MOST-HÍD, poslaneckému klubu KDH, 

poslaneckému klubu SaS, poslaneckému klubu SMER-SD,  aj 

poslaneckému klubu nezávislých poslancov a Strany z elených 

za to, že dokázali pristúpi ť k tomuto dokumentu ako k 

nie čomu, čo naozaj musíme zvládnu ť z h ľadiska zodpo-

vednosti vo či budúcnosti mesta a dokázali prekro či ť tie 

šarvátky, ktoré sa objavili. 

 

 Myslím si, že to po ďakovanie si zaslúžite každý jeden 

klub, pretože bez toho by nebolo možné, aby sme dne s 

prijali toto rozhodnutie. A potom by ani nebolo mož né, aby 

sme schválili rozpo čet. 

 

 A myslím si, že otázka stability mesta súvisí aj s  

tým, či sa dokážeme za týchto veciach zhodnú ť.  
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 Takže ve ľmi pekne ďakujem tým klubom, tak ako som ich 

vymenoval, za ten postoj, ktorý ste prejavili a kto rý 

pomôže k tomu, aby sme dokázali tie vážne rozhodnut ia dnes 

urobi ť.  

 To ľko, prosím, z mojej strany na úvod. 

 

 Otváram diskusiu k bodu č. 2.     

 

 Konštatujem, že do diskusie sa z poslancov nikto 

nehlási. 

 Mám tu prihlášku pána dr. Júliusa Brichtu, ktorý s a 

chce prihlási ť k bodu č. 2 - da ň z nehnute ľností. 

 

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

Brichta v bode č. 2 vystúpil?  

 Kto súhlasí, prosím, nech zdvihne ruku. 

 (Hlasovanie.) 

  

 Konštatujem, že je to málo poslancov; je to málo 

poslancov. Čiže pán Brichta nebude môc ť vystúpi ť, pretože 

mu nebol udelený súhlas.  

 

 Ke ďže sa nikto nehlási k tomuto bodu, zrejme preto že 

sme si veci vysvetlili v rámci našej diskusie. 

 Predsa len sa hlási pán starosta Šramko. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 
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 Ďakujem, pán primátor. Ja len v krátkosti, lebo nie 

je tu pán starosta Mrva, ktorý je člen tej komisie.  

 Chcem poveda ť, že sme konštatovali ako starostovia na 

pomoc pre vás, pre jednotlivé mestské časti, že vieme si 

predstavi ť najmä pri tom odha ľovaní tých problematických 

či prevádzok alebo iných da ňových únikov. 

 

 Tak chcem poveda ť, že som presved čený, že v mnohých 

mestských častiach sa jedná o ve ľmi jednoduché postupy, 

lebo nevidím žiaden problém v bytových domoch, kde máme 

identické byty a tam nikto nepredpokladá, že dôjde k 

nejakej machinácii. Ale sú niektoré oblastí, kde oz aj tak 

ako ste povedali, že miesto bytov je tam nejaká pre vádzka.  

 

 Takže sme nápomocní a som presved čený o tom, že pri 

výbere daní z nehnute ľností práve týmto odhalením vieme 

mestu pomôc ť, ale aj sebe. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ke ďže to bol posledný prihlásený do diskusie, kon čím 

možnosť sa prihlási ť. 

 

 A chcem ešte poveda ť to, že pri diskusii ktorú sme 

mali na túto tému, sme sa zhodli na tom, že ak pris túpime 

dnes ku zvýšeniu dane z nehnute ľností, že v tomto volebnom 

období už rozhodova ť o zvyšovaní dane nebudeme, že to je 

náš prístup, ktorý sme zvolili k tejto téme.  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

39 

 

 A že ak sú názory na prehodnotenie výšky dane smer om 

hore alebo smerom dole, že to je vec, ktorú by mali  rieši ť 

poslanci budúceho volebného obdobia. V tomto volebn om 

období to rozhodnutie, ktoré dnes urobíme, je z h ľadiska 

dane z nehnute ľností posledné. 

 

 Myslím si, že je dôležité to poveda ť. Je to aj odkaz 

pre našich ob čanov, ktorí samozrejme sledujú to, čo dnes 

prijmeme. 

 Ke ďže sme uzatvorili diskusiu, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 Pani predsední čka, nech sa pá či, prosím, uve ďte návrh 

na hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak ako bol predložený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne a páni poslanci, prosím, 

prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Konštatujem, že je štyridsa ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťšes ť poslancov hlasovalo za, štyria hlasovali 

proti, nikto sa hlasovania nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie o zvýšení dane z nehnute ľností, za čo vám ešte 
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raz za ten zodpovedný prístup poslancov k tejto tém e a 

pozornos ť ktorú venovali prerokovaniu a príprave tohto 

návrhu, ve ľmi pekne ďakujem. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 3. 

 

 

 

BOD 3:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 

Bratislavy, ktorým sa dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi n a území 

hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších pre dpisov 

a mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov s ú činnos ťou d ňom 1. januára 2012  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, aby materiál uviedol riadite ľ magistrátu. 

 Nech sa pá či, pán riadite ľ, máš slovo. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Skúsim teda krátke úvodné slovo. 

 Zmena tohto VZN sa týka len legislatívno-technický ch 

úprav a prechodných ustanovení pri vypovedaní zmlúv  OLO, 

kde v priebehu tohto roka a možno čiasto čne aj budúceho  
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bude prichádza ť k zmluvným zmenám. Nenavrhuje sa žiadna 

úprava poplatku. A ako finan čná komisia tak aj komisia 

územného a strategického plánovania odporú ča schváli ť 

predmetnú zmenu VZN. A takisto je aj kladné odporú čanie 

mestskej rady.  

 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. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 3. 

 Hlási sa do nej pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Súhlasím s tým, že 

dnes prerokovávame a schva ľujeme tento materiál. Mám tu 

alebo chcem poslancov uvies ť do nejakých ďalších 

skuto čností. 

 

 Z minulosti sa vlastne spoplat ňovanie odpadu rôznych 

druhov ve ľkosti nádob, ten koeficient ktorý tam máme v 

číslach, sa opiera o štatistické zis ťovania z dávnej 

minulosti, ktoré už dávno nemusia by ť pravdou. A ja si 

dovo ľujem vyjadri ť pochybnos ť, že či vôbec niekedy pravdou 

boli.   

 

 Pre bližšie pochopenie; pre tie najmenšie nádoby 1 10 

litrové sa po číta takmer dvojnásobne, že im ten objem, ten 

liter vzduchu váži v kilogramoch. Mne sa to javí ak o 
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naozaj nespravodlivé a nezdá sa mi to ako opreté o 

štatistiku.  

 A preto si dovolím navrhnú ť bod B k tomuto uzneseniu, 

o ktoré by sa možno budúci rok alebo inokedy opiera lo, 

naozaj skuto čností, pre čítam: 

 

 Bod B žiada primátora, 

aby zabezpe čil v spolo čnosti OLO aktualizáciu 

štatistického merania hmotnosti odpadu v zberných n ádobách 

typu 110 litrov, 240 listov a 1100 litrov ako podkl ad pre 

novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia o miestn om 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa dy. 

 Termín si viem predstavi ť koniec októbra, aby budúci 

rok to VZN mohlo by ť novelizované naozaj pod ľa 

skuto čností.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, navrhnite skorší termín.  

 Dajte to do 30. 6., pretože si myslím, že to treba  

urobi ť v prvom polroku, aby to naozaj bolo podkladom. Ke ď 

to budeme ma ť až v októbri, budeme ve ľmi tesne pred koncom 

roku. Ja viem, čo sledujete. Rozumiem tomu návrhu. A 

myslím si, že je ve ľmi racionálny, čiže do 30. 6. Pol roka 

ur čite na to spolo čnosti OLO sta čí. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Dobre.  

 Dám ten termín, predložím. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Prosím, ďalší prihlásený do diskusie? 

 Ak nikto, krátka reakcia.  

 

 Podporujem ten návrh, ktorý dal pán poslanec.  

 Chcem vás informova ť, že Národná rada Slovenskej 

republiky schválila zmenu zákona o miestnych daniac h a 

poplatku za komunálny odpad s ú činnos ťou od 1. januára 

2013.  

 

 Čiže pre nás z toho zákona vyplynuli ur čité technické 

požiadavky, ktoré nie sú zapracované v týchto našic h VZN. 

Čiže budeme sa musie ť nimi zaobera ť z h ľadiska technického 

ešte v priebehu roku 2012.  

 Čiže návrh pána poslanca Fialu budeme ma ť kde 

uplatni ť. 

 Len to ľko som chcel poveda ť technicky alebo 

prakticky.  

 

 Ke ďže sme uzatvorili diskusiu, poprosím návrhovú 

komisiu. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Máme jeden pozme ňovací návrh od pána poslanca Fialu. 

 Je to doplnenie v bode B. 
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 Žiada primátora, aby zabezpe čil v spolo čnosti OLO 

aktualizáciu štatistického merania hmotnosti odpadu  v 

zberných nádobách typu 110 litrov, 240 litrov a 110 0 

litrov ako podklad pre novelizáciu VZN o miestnom p oplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 Termín: 30. 6. 2012. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Fialu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťsedem prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili všeobecne záväzné 

nariadenie, ktorým sme upravili VZN o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

 

 Bod č. 4. 

 

 

BOD 4:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 

Bratislavy, ktorým sa mení a dop ĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2007 o dani 

za užívanie verejného priestranstva v znení neskorš ích 

predpisov s ú činnos ťou d ňom 1. januára 2012  
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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, prosím, o krátke úvodné slovo. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Opätovne sa jedná o technicko-

legislatívne zmeny súvisiace s novelou zákona. Záro veň v 

tomto ešte riešime okrem týchto prechodných ustanov ení aj 

zjednotenie sadzby v pešej zóne v súvislosti so Sta rým 

Mestom, ke ďže niektoré časti spravuje magistrát, niektoré 

Staré Mesto, a boli tam rôzne iné sadzby; si myslím e, že 

je potrebné ich zjednoti ť. A preto sme sa dohodli so 

Starým Mestom na jednej a tej istej sadzbe.  

 Čo sa týka prerokovania v komisii, komisia dopravy, 

finan čná komisia takisto aj mestská rada odporú ča 

predmetný materiál schváli ť. 

 

 

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. 4. 

 Pán poslanec Uhler sa hlási; nech sa vám pá či, pán 

poslanec.  

 

 

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

 Ja by som sa chcel spýta ť, ako gestorská komisia pre 

toto VZN bola ur čená komisia dopravy a informa čných 
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systémov ktorej som predsedom, ale nám neboli doru čené 

žiadne pripomienky fyzických a právnických osôb.  

 Mám to chápa ť tak, že žiadne neexistujú? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže pripomienky k tomuto všeobecne záväznému 

nariadeniu neboli. Všetky tie, ktoré sme dostali, s me vždy 

gestorskej komisii predložili; tak ste to videli aj  v tých 

predošlých materiáloch, kde vám boli pripomienky do ru čené.  

 

 Konštatujem, že nikto ďalej sa nehlási. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Dávam slovo návrhovej komisii. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak ako bol predložený.  

 

 

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. 4. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťosem prítomných poslancov. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 
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 A schválili sme všeobecne záväzné nariadenie o dan i 

za užívanie verejného priestranstva. 

 

 A otváram rokovanie o bode č. 5, ktorým je posledné z 

tejto série všeobecne záväzných nariadení. 

 

 

 

BOD 5:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  SR 

Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariad enie 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2007 o dani za 

ubytovanie v znení neskorších predpisov s ú činnos ťou d ňom 

1. januára 2012  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím o krátke úvodného slovo riadite ľa magistrátu 

pána Strom čeka.  

 Nech sa pá či. 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Opätovne ako v predchádzajúcich 

prípadoch jedná sa o legislatívno-technickú úpravu v 

súvislosti s prijatou novelou zákona.  

 Finan čná komisia ako aj komisia pre cestovný ruch a 

mestská rada 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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 S tým, že sadzba za ubytovanie sa nezvyšuje; tá 

zostáva nezmenená.  

  Otváram diskusiu k bodu č. 5.  

 Konštatujem, že sa do tej diskusie nikto neprihlás il. 

 Poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o materiáli tak ako bol písomne predlože ný. 

 

 

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 ťosem prítomných. 

 Tridsa ťosem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Schválili sme všeobecne záväzné nariadenie, ktorým  

sme upravili VZN o dani za ubytovanie.  

 

 

 Dámy a páni, 

 týmito rozhodnutiami, ktoré sme teraz urobili, sme  si 

vytvorili predpoklad na to, aby sme mohli rokova ť o jednom 

z najvážnejších bodov nášho dnešného rokovania, a t o je 

bod č. 6. 
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BOD 6:  

Návrh rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na roky 2012 - 2014  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ak dovolíte, ten materiál chcem uvies ť nasledovne: 

 Predkladám vám rozpo čet, vážené panie poslankyne a 

páni poslanci, ktorý je navrhovaný ako úsporný, ako  

konsolida čný a ako čiasto čne rozvojový. Ke ď hovorím o 

úspornom rozpo čte tak ten rozpo čet je zostavený tak, že v 

časti bežného rozpo čtu je zostavený ako prebytkový, s 

prebytkom 7,7 milióna Eur. 

 

 Myslím si, že sme samosprávou, jednou zo samospráv  na 

Slovensku, ktorá má najvä čší prebytok na bežnom rozpo čte 

hospodárenia. To znamená, že peniaze ktoré získame z daní 

od obyvate ľov, z podielovej dane od štátu, neminieme 

všetky na spotrebu mesta, na zabezpe čovanie služieb, ale 

časť z nich dokážeme odloži ť a spláca ť nimi záväzky, ktoré 

mesto má.  

 

 Ak hovorím o záväzkoch a o tom, že rozpo čet je 

konsolida čný, tak tento rozpo čet má v sebe zakomponovaný 

cie ľ, splati ť l7,7 milióna Eur záväzkov, ktoré mesto má z 

minulosti, ktoré sa preniesli do tohto volebného ob dobia; 

nazvime ich staré dlhy, s ktorými si musíme poradi ť a 

ktoré sme riešili už v roku 2011 a budeme ich ešte rieši ť 

po dva roky.  
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 17,7 milióna Eur, k tomu si prosím prirátajte zhru ba 

3 milióny, resp. 3,2 milióna, ktoré dávame na dlhov ú 

službu, to sú splátky úrokov. A máme ambíciu 5 mili ónov 

Eur splati ť na zníženie istiny dlhodobého úveru, ktorý 

mesto má z bankovej inštitúcie.  

 

 To znamená celkove na konsolidáciu mestských finan cií 

dávame zhruba 25 miliónov Eur.  

 

 Je to vysoká čiastka, ktorá nám chýba potom v iných 

položkách. A preto možno tento rozpo čet ozna či ť iba za 

čiasto čne rozvojový. Pretože tie impulzy, ktoré prináša, 

sú zatia ľ v rovine projektovej dokumentácie. To znamená v 

cie ľoch, ktoré by sme chceli pripravi ť pre ďalší 

rozpo čtový rok.  

 

 Ale na viacerých položkách, ktoré aj vy    

považujete, ako ste signalizovali na komisiách, za 

rozvojové; má ten rozpo čet, bohužia ľ, nulu. Nevieme ich 

zatia ľ financova ť, pretože nemáme predložené návrhy odkia ľ 

na to zobra ť peniaze.  

 

 Navrhovaný rozpo čet z môjho poh ľadu prináša konkrétne 

riešenia z h ľadiska rozvoja pre oblas ť cyklistických trás. 

Je to aj pôvodný návrh, aj návrh ktorý vzišiel z fi nančnej 

komisie, ktorý na túto oblas ť alokuje 490 tisíc Eur, 

pokia ľ bude podporený aj z vašej strany.  

 

 Potom je to oblas ť nájomných bytov, kde na návrh 

poslancov, konkrétne pani poslankyne Tvrdej bol vo 
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finan čnej komisii prijatý návrh, aby sme z fondu rozvoja 

bývania presunuli 1,7 milióna Eur a zapojili túto s umu do 

rozpo čtu, a zabezpe čovali ňou výstavbu nájomného domu v 

mestskej časti Bratislava - Petržalka na Čapajejovej 

ulici.   

 

 Tento dom má územné rozhodnutie. Naša organizácia 

Generálny investor Bratislava pripravuje stavebné 

povolenie. Pokia ľ ho získa, ešte v priebehu roku 2012, tak 

začne výstavba. 

 

 

 Tretia rozvojová aktivita, ktorá je v rozpo čte 

zahrnutá, je dokon čenie rekonštrukcie dvoch sociálnych 

zariadení. Je to Dom tretieho veku na Poloreckého u lici a 

Petržalský domov seniorov, ktoré sme financovali aj  v roku 

2011. Navrhuje sa, aby sme vy členili finan čné prostriedky 

na dokon čenie rekonštrukcie. 

 

 Na ďalšie aktivity, ktoré sú pre mesto nevyhnutné a 

potrebné sme peniaze v rozpo čte nenašli.  

 

 Našli sme však peniaze na to, aby sme pripravili 

projektovú dokumentáciu pre ďalšie nájomné domy, ktoré by 

sme chceli postavi ť a za čať ešte v tomto volebnom období. 

Je tam návrh na vy členenie prostriedkov na projektovú 

dokumentáciu na krytú plaváre ň. A takisto sú tam návrhy na 

projektovú dokumentáciu pre výstavbu zberných dvoro v. 

Pamätáte sa na našu diskusiu pred mesiacom, kedy st e 

avizovali že toto je dôležitá téma. Objavuje sa aj v 

rozpo čte, pretože mali by sme nájs ť priestory, kde môžme 
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postavi ť zberné dvory; ale nie v roku 2012 ale až v 

ďalších rokoch, ke ď na to vytvoríme zdroje.  

  

 

 Chcem vám poveda ť, že v nadväznosti na prerokovanie, 

a ja dúfam aj schválenie rozpo čtu na dnešnom zasadnutí, 

pripravujeme na rokovanie na február návrhy, ako zí ska ť 

peniaze na ďalšie rozvojové aktivity ešte v roku 2012. 

 Čiže bude k tomu predložený samostatný materiál.  

 

 A bude predložený samostatný materiál o dlhovej 

službe.  

 

 O dlhovej službe preto, že zazneli aj zo strany 

poslancov výhrady, že mesto sa zdlžuje; dokonca skr yte 

zadlžuje. Ja som celkom neporozumel tomu termínu "s kryté 

zadlženie", pretože bola uvádzaná spolo čnos ť METRO, 

akciová spolo čnos ť, ktorej sme v tomto zastupite ľstve, a 

myslím že ve ľmi zodpovedne a pod verejnou kontrolou 

vyslovili súhlas na to, aby si zobrala úver na vážn y 

rozvojový projekt, ktorý sa týka opravy Starého mos ta a 

budovania ko ľajovej trate zo Šafárikovho námestia na 

Bosákovu do Petržalky.  

 

 Áno, je pravda, že tá spolo čnos ť si zoberie na to 

úver vo výške 9 miliónov Eur.  

 Čiže zvyšujeme tým zadlženie mesta.  

 

 Sú časne sme v roku 2011 a takto pokra čujeme aj v roku 

2012, alokovali konkrétne finan čné prostriedky na zníženie 

zadlženosti. 
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 Čiže našim cie ľom je konsolidova ť mesto, ozdravi ť 

mesto z h ľadiska financovania, pretože dlhodobo nemôže by ť 

zaťažené takými záväzkami, ako je za ťažené dnes.  

 

 Ale na to, aby sme tejto téme ve ľmi dobre rozumeli, 

čo sme urobili v roku 2011, čo nás čaká v roku 2012 a 

ďalších dvoch rokoch tohto volebného obdobia, avizuj em, že 

predložíme k tomu samostatný materiál, ktorý prerok uje 

finan čná komisia. A predpokladám, že nad ktorým dosiahnem e 

spolo čnú zhodu aby sme vedeli, do akej miery sa nám môže 

podari ť v tomto volebnom období ozdravi ť mesto z h ľadiska 

zníženia dlhovej služby. 

 

 

 Čo sa týka rizík rozpo čtu, ja som už o jednom riziku 

hovoril, a to je da ň z príjmu fyzických osôb. 

 

 My sme do materiálu zapracovali prognózu Ministers tva 

financií z novembra tohto roku, čiže tú najaktuálnejšiu, 

ktorú sme mohli zapracova ť. S tým, že viete aké sú odhady 

vývoja rozpo čtového hospodárenia Slovenskej republiky na 

úrovni štátu a celkovej verejnej správy, kde odhady  ktoré 

sú zapracované v štátnom rozpo čte na úrovni 1,7 % rastu, 

už niektorí analytici odhadujú, že ten rast môže by ť 

nižší. Dokonca sú prognózy, že môže by ť aj záporný.  

 

 Čiže toto je jedno z rizík, ktoré v rozpo čte máme.  

 

 My budeme ve ľmi pozorne každý mesiac sledova ť tú 

situáciu aj prostredníctvom správ, ktoré vám predkl adáme. 
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 Ak bude treba reagova ť, budeme musie ť reagova ť ve ľmi 

rýchlo.  

 

 Tá druhá riziková položka v tom rozpo čet je položka, 

ktorú identifikovala aj finan čná  komisia. A zhodli sme sa 

na tom, že je to výška odhadovaného výnosu z predaj a 

majetku.  

 

 Rozpo čet obsahuje návrh, aby mesto v roku 2012 

predalo majetok za ve ľkú sumu 14,8 milióna Eur. My sme 

takúto sumu rozpo čtovali približne aj na rok 2011, predali 

sme majetok za 5 miliónov. Poslanci avizovali, že b y to 

mohlo by ť niekde na úrovni možno 10 miliónov, ale nakoniec 

finan čná komisia súhlasila s tým, že návrh rozpo čtu, tak 

ako je pripravený, podporí. A témou predaja majetku  a 

reálnosti toho čísla, ktoré máme navrhnuté, sa budeme 

zaobera ť v prvom štvr ťroku budúceho roku a opätovne to 

diskutova ť vo finan čnej komisii.  

 

 Takýto záver sme dosiahli vo finan čnej komisii. 

 Preto nenavrhujeme zmeny v tejto časti, ktorú 

spolo čne s poslancami považujeme za rizikovú pre plnenie 

rozpo čtu.  

 

 

 Chcem poveda ť poslednú vec a oceni ť prácu, ktorá bola 

vykonaná vo finan čnej komisii nášho zastupite ľstva, ktorá 

sa návrhom rozpo čtu zaoberala viac ako 7 hodín na troch 

zasadnutiach, ktoré sa uskuto čnili. A kde sa ve ľmi 

podrobne preberala príjmová aj výdajová stránka roz počtu a 
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z ktorej vyplynuli konkrétne pozme ňujúce návrhy k tomu 

materiálu. Jednak návrhy na presuny rozpo čtových položiek, 

kde poslanci navrhovali niektoré položky skráti ť a 

niektoré samozrejme navýši ť.  

 Tie návrhy sú vždy vybilancované, to znamená sú 

vyrovnané. 

 

 A v niektorých prípadoch došlo k tomu, že sa uprav ili 

textové časti rozpo čtu, to znamená ciele, na ktoré sa 

uvo ľňujú finan čné prostriedky.  

 

 Materiál ste dostali elektronicky a e-mailom myslí m v 

pondelok, aby ste sa s ním mohli oboznámi ť už pred 

rokovaním poslaneckých klubov. Písomne ste ho dosta li 

dnes, keby bolo treba nie čo v ňom upresni ť.  

 

 Ja chcem za predkladate ľa poveda ť, že návrhy 

finan čnej komisie, ktorá ich schválila a odporu čila 

zastupite ľstvu prija ť, považujem za akceptovate ľné.  

 

 Priznám sa, že ma úprimne bolí to, že sa berie z 

participatívneho rozpo čtu, ktorý mal v pôvodnom návrhu 100 

tisíc Eur, a táto suma sa znižuje na 30 tisíc Eur. 

Nepovažujem to za kone čné číslo, pretože tú myšlienku 

participatívneho rozpo čtu považujem za ve ľmi dôležitú. Ale 

je to navýšenie oproti roku 2011. To znamená, posla nci tak 

ako vyjadrili podporu myšlienke, vyjadrili aj podpo ru 

navyšovaniu rozpo čtu na túto položku.  

 

 Samozrejme, o tých konkrétnych položkách je možné 

diskutova ť.  
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 Za predkladate ľa chcem poveda ť, že návrhy finan čnej 

komisie považujem za akceptovate ľné. 

 

 A navrhujem, pokia ľ nebudú dané iné návrhy zo strany 

poslancov, aby boli schválené jedným hlasovaním z v ašej 

strany, pretože boli vydiskutované. Ve ľmi podrobne sme sa 

nimi zaoberali. A v tej podobe ako boli predložené sú 

prijate ľné aj pre stabilitu rozpo čtu, ktorý bol 

predložený. 

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

 ako predkladate ľ vás na záver chcem požiada ť a 

poprosi ť o podporu návrhu rozpo čtu na rok 2012 - 2014 tak 

ako sme ho zostavili, prerokovali vo finan čnej komisii a 

upravili tými pozme ňujúcimi návrhmi.  

 A verím pevne, že ten predkladaný rozpo čet v tej 

podobe podporíte.  

 Ďakujem pekne za vašu pozornos ť pre úvodné slovo. 

 

 Otváram diskusiu k bodu č. 6. 

 Nech sa vám pá či. 

 Ako prvý sa do nej hlási pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, 

poslanci, nako ľko sme dnes na tomto mestskom 

zastupite ľstve preukázali zodpovednos ť a vz ťah k tomuto 

mestu, chceme tak urobi ť ako poslanecký klub SKDÚ a MOST-
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HÍD aj vo vz ťahu k tomuto rozpo čtu. A sme ve ľmi radi, že 

nám sa podarilo presadi ť témy do tohto rozpo čtu, ktorými 

sú predovšetkým pol milióna Eur na cyklotrasy v tom to 

meste a na bezpe čnostné kamery v Ružinove a v Podunajských 

Biskupiciach, Vajnoroch a vo Vrakuni, či 50 tisíc Eur na 

podporu zelene v tomto meste. 

 

 Je to náš prejav aj toho, že na jednej strane 

zvýšením dane z nehnute ľností síce vyberieme 

Bratislav čanom z vrecka peniaze, ale na druhej strane im 

chceme aj nie čo da ť, a to sú predovšetkým cyklotrasy v 

tomto meste a bezpe čnos ť, ktoré sú našimi nosnými témami v 

tomto rozpo čte. A preto podporujeme výstavbu nových 

bezpe čnostných kamier, aby tieto neboli len na území 

Starého Mesta.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec, ďakujem vám ve ľmi pekne, že ste 

predstavili priority vášho klubu, ktoré ste navrhli  do 

pozmeňujúcich návrhov na finan čnej komisii. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Za ťovi čovi. 

 

 

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ: 

 Dobrý de ň. Mám nieko ľko otázok a jeden aj pozme ňujúci 

návrh, ak môžem potom poprosi ť.  

 

 Prvá otázka, chcem sa opýta ť, pre čo je príspevok z 

fondu na podporu športu stále nula Eur? 
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 Viem, že tam chodili kedysi 2 % z predaja 

nehnute ľností, je tam nula Eur. Ľudia nás oslovujú, že by 

si radi robili nejaké detské ihriská, a podobne. Al e je to 

bod 8.2.1. príspevok z fondu na podporu športu nula  Eur 

2011/2012 

 To je moja prvá otázka.  

 

 

 Druhá otázka, alebo druhý bod, by som rád zmenil 

uznesenie, alebo bolo by dobré, keby si to pán riad ite ľ 

úradu osvojil, možno. 

 Na televíziu ide takmer 320 tisíc Eur.  

 

 A bol by som rád keby sa týchto 320 tisíc Eur 

prerozdelilo nie pre televíziu, možno že bude menej , 

nielen pre televíziu ale pre iné ďalšie média.  

 

 Preto navrhujem do uznesenia: 

 Bod C.1 ostáva pôvodne.  

 A bod C.2 vyhlási ť výberové konanie na rozdelenie 

rozpo čtovaných prostriedkov pre najmenej dve médiá s 

celomestskou pôsobnos ťou so zrete ľom na efektívne pokrytie   

zásad čo najvyššieho po čtu obyvate ľov Bratislavy pod ľa 

štandardnej metodiky plánovania a komunikácie do 31 . 1. 

2012.  

 

 Čiže by sa vlastne o tieto peniaze uchádzala nielen 

televízia, ale aj noviny, napríklad média, Bratisla vské 

noviny, Korzár, a podobne.  
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 Ďalšia moja otázka je alebo prosba z h ľadiska 

kultúry, že na bode 7.1. Grantový program Ars 

Bratislavensis je len 75 tisíc Eur.  

 

 Je to zatia ľ v poriadku aj ke ď je to málo, a bol by 

som rád keby do budúcnosti sa táto suma zvýšila.  

 

 Samozrejme, tento rok to nepôjde. Ale či by mohol 

magistrát s tým ráta ť, že by sa v budúcom roku navýšovalo 

postupne viac a viac a na iné kultúrne akcie, niele n na 

klasické.  

 

 

 A posledná otázka alebo prosba z h ľadiska dopravy 

Harmincova ulici v Dúbravke.  

 Nieko ľko rokov má by ť rozširovaná, boli na to 

vy členené prostriedky. Teraz tam je opä ť nula. Beriem, je 

tam nula.  

 

 Len by som prosil opä ť do ďalšieho roku, ak by sa tá 

nula zmenila na číslo, ktoré by mohlo túto komunikáciu 

rozšíri ť. Neboli by z toho 4 pruhy, sta čilo by to ve ľmi 

jednoducho iba urobi ť, že by sa urobili výbo čky na 

zástavky autobusové, a tým pádom by to fungovalo. Ďakujem. 

 Dávam ten pozme ňovací návrh. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Za ťovi čovi. 
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 Faktickou poznámkou chce reagova ť pani poslanky ňa 

Tvrdá. Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela vyjadri ť 

k tej Mestskej televízii. Pokia ľ pán kolega ste mali v 

rukách materiál z finan čnej komisie, tak už v tejto chvíli 

neexistuje návrh na 320.400 ale 270.400, to znamená  že sme 

prerozdelili aj iným organizáciám.  

 

 A takisto padol návrh ten čo ste vy hovorili, urobi ť 

výberové konania, ale do ďalšieho obdobia. To znamená 

myslím si že urobi ť ho v roku 2012 a premietnu ť do 

rozpo čtu 2013. Myslím si, že v tejto chvíli sa to nedá 

urobi ť a bu ď da ť priestor aj iným televíziám alebo iným 

médiám ako ste spomínali. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pani poslankyni.  

 Druhú faktickú poznámku na vystúpenie pána poslanc a 

Zaťovi ča má pán poslanec Havrilla. 

 

 

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

 No, ja by som len reagoval na svojho kolegu z 

Dúbravky, že Bratislavské noviny tu existujú, je tu  

množstvo periodík, ktoré si vydávajú jednotlivé mes tské 
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časti a ruši ť nie čo, resp. vypisova ť výberové konanie na 

novú televíziu pokladám za nonsens. Ale to budem ma ť potom 

vo vlastnom príspevku. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalej je v diskusii prihlásený pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení poslanci,  

samozrejme téma rozpo čtu je ve ľmi dôležitá, a hlavne v 

tomto období.  

 

 My ako klub sme si pripravili viacero pozme ňovacích 

návrhov, ktoré myslím obohatia tento rozpo čet, ktorý je 

pripravený.  

 

 Ja za seba som si pripravil podobný návrh aký tu b ol 

predložený čo sa týka médií.  

 A je to návrh na zmenu návrhu rozpo čtu na roky 2012 - 

2014 v podprograme 6.4. funk čná klasifikácia 01.1.1.6. 

výdavky verejnej správy v obci, ekonomická klasifik ácia, 

630 tovary a služby, tabu ľka návrh rozpo čtu hlavného mesta 

SR na rok 2012 a prognóza na roky 2013 až 2014 takt o: 

 

 V prvom podprograme 6.4. podpora Mestskej televízi e 

premenova ť, nový názov znie: podpora mediálnej 

komunikácie, komunálnych vecí s verejnos ťou. 
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 Po druhé, v druhom riadku podprogramu 6.4. Mestská  

televízia na strane 110 materiálu, doplni ť číslo prvku, 

projekt nasledovne 6.4.1. 

 

 Po tretie, zníži ť objem finan čných prostriedkov v 

riadku Mestská televízia o 70 tisíc Eur na 250 400 Eur pre 

záväznú časť rok 2012 aj pre prognózu rok 2013, 2014. 

 

 Po štvrté, doplni ť číslo prvku, projekt 6.4.2. 

Bratislavský kuriér s výdavkom 35 000 Eur pre záväz nú časť 

rok 2012, aj pre prognózu 2013, 2014. 

 

 Po piate, doplni ť číslo prvku, projekt 6.4.3. 

Bratislavské noviny s výdavkom 35 000 Eur pre záväz nú časť 

rok 2012, aj pre prognózu roku 2013, 2014. 

 

 

 Druhý pozme ňovací návrh sa týka mestskej časti 

Ružinov.  

 A je to návrh na zmenu, návrh na presunutie 

prostriedkov z programu č. 11 podprogram 11.4. rozvojové 

projekty vo výške 10 000 Eur do programu č. 2 podprogramu 

č. 2.6. lepšie možnosti parkovania, na prípravné prá ce 

súvisiace s revitalizáciou parkoviska pri vchode na  

trhovisko Mileti čova zo strany od Rúžovej doliny 

(kapitálové výdavky).   

 

 Tento návrh dávam preto, lebo ešte v minulom voleb nom 

období sme žiadali ako mestská časť o zverenie týchto 

pozemkov do mestskej časti za ú čelom vybudovania 
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normálneho riadeného parkoviska. Vieme vä čšina z nás ako 

to vyzerá tá zadná strana od trhoviska. Ja si myslí m že 

keď to vtedy mesto nezverilo, je úlohou mesta aby sa o  

tento pozemok, o toto rozbité parkovisko, postaralo . 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec, za vaše vystúpenie. 

 Slovo má pán poslanec Kríž; nech sa pá či. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Chcel by som v 

prvom rade z tohto miesta po ďakova ť všetkým, ktorí sa 

podie ľali na príprave tohto rozpo čtu. Nielen zamestnancom 

magistrátu, ale aj poslancom, ktorí k tomuto aktívn e 

pristupovali. 

 

 Domnievam sa, že tento rozpo čet odzrkad ľuje sú časné 

možnosti a ne ľahkú situáciu. Pevne verím, že bude prijatý 

aj s niektorými z týchto pozme ňovacích návrhov, a bude 

odzrkad ľova ť aj návrhy jednotlivých poslaneckých klubov. 

 

 Osobne ma trochu mrzí znižovanie tej sumy na ú čel 

participatívneho rozpo čtu, ale žia ľ, asi si to situácia 

vyžaduje. A pevne verím, že v priebehu roka tie 

ukazovatele, ktoré dnes predpokladáme, sa budú vyví ja ť 

pozitívnejšie a ur čite pristúpime k nejakým úpravám a k 

zreálneniu cien. A tým pádom budeme vedie ť prida ť v 
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niektorých oblastiach. A budem sa prihovára ť za to, aby 

sme pridali práve v kapitole na participatívne rozp oč-

tovanie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Slovo má pán poslanec Havrilla.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa teda vrátim k 

Mestskej televízii. Jej rozpo čet na úrovni 320 000 Eur 

nebol 5 rokov navyšovaný, pritom cena práce rastie.   

 

 Preto ma dos ť prekvapilo, že ideme bra ť 50 000 Eur. 

Ja chápem, že odnekia ľ treba uvo ľni ť prostriedky. 

 

 Mám preto aj pozme ňujúci návrh, teda návrh na zmenu 

navrhnutého uznesenia.  

 

 A to presun 90 000 Eur z programu č. 5 nakladanie s 

majetkom, nového projektu výstavby verejných WC v D evíne, 

a z tejto čiastky presunú ť 30 000 Eur spä ť do programu č. 

6, podprogram 6.4. podpora Mestskej televízie a 60 000 Eur 

do programu č. 2.1. správa a údržba komunikácií do 

rutinnej a štandardnej údržby komunikácií, podchodo v, 

cestnej a svetelnej signalizácie, dopravného zna čenia, 

kolektorov, zvodidiel, zábradlí, kde budú tieto fin ancie 

účelovo viazané na opravu komunikácie Ra čianska. 
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 Ja nechcem robi ť teraz nejakú propagáciu televízie, 

pracujem v televíznom priemysle 17 rokov, viem čo stojí 

výroba jednej relácie, šotu, besedy, at ď.  

 

 A verte, že tá suma, ke ď si zoberieme celoro čne tých 

nie celých 7 miliónov, je skuto čne málo na to, aby 

Televízia Bratislava ponúkala to, čo ponúka v komunálnej 

politike, pretože to je jedno z najvä čších mediálnych 

prostriedkov v rámci vz ťahu ob čan - samospráva. 

 Preto tento pozme ňujúci návrh. 

 

 

 Ja len ešte pre informáciu; Praha má takisto vlast nú 

televíziu, vznikla nedávno a má rozpo čet 200 miliónov. 

Samozrejme, nemôžme porovnáva ť rozpo čty Prahy a 

Bratislavy, ale takto funguje. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pani poslanky ňa 

Augustini č. 

 

 

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

 No, ja by som len krátko doplnila.  

 Nemáme možno ni č proti záchodom na Devíne, ale 

počítalo sa aj so zvýšením alebo teda s financiami zo 

zvýšenia dane a pán kolega za to zvýšenie dane nehl asoval.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Ágošton.  

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Tomáš  Á g o š t o n, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Vážení priatelia, 

dovo ľujem si prihovára ť sa za petržalské terasy.  

 

 Prešlo 30 rokov od ich výstavby, ktoré boli pôvodn e 

postavené ako zásobovacie terasy, no, a je čas na ich 

opravu. Nejde o estetickú záležitos ť. Zrejme nie mnohí z 

vás poznajú stav tých terás; musím vám poveda ť, že tam 

behajú autá po týchto terasách, povrch je rozbitý, sú tam 

jamy, všelijaké ryhy, malé deti sa môžu vážne poran i ť, 

mamičky s ko číkom majú problém, starší ľudia majú problém 

s chodením po terasách.   

 

 K týmto terasám patria aj schody, ktoré sú v tak 

dezolátnom stave, že už sa ani nechodí po betóne, a le z 

betónu týchto schodov tr čí armovanie. Takže starší ľudia 

trebárs držiaci sa dvoma rukami zábradlia, chodia p o 

tr čiacich drôtoch.    

 

 Samostatne Petržalka nie je schopná opravova ť, ani 

nemôže všetky tieto terasy, pretože všetky terasy m ajú asi 

siedmych majite ľov rôznych. Bol urobený preh ľad v mestskej 

časti, vieme že kto je čia terasa. Hlavné mesto tam má 

dos ť zna čný podiel.  
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 Čo sa týka petržalského majetku, tak tam sme 

odsúhlasili predv čerom 137 000 Eur na tú ich opravu. Tu 

navrhujem momentálne 130 000 Eur zo strany hlavného  mesta. 

Potom sú tam ďalší majitelia ako Bytové družstvo 

Petržalka, Slovenská republika, mnohé bytové domy, ktoré 

patria spolo čenstvám vlastníkov bytov, a podobne. 

 

 Môj návrh bol, že je to uskuto čnenie len tak, že ke ď 

si každý za čne kone čne opravova ť tie terasy, ktoré sú v 

jeho majetku. Inak čakaním jeden na druhého to nemá 

zmysel, lebo to doteraz tiež k nikám neviedlo.  

 

 

 Môj konkrétny návrh znie na presun 130 000 Eur v 

rámci rozpo čtu, a to z programu č. 4 životné prostredie, 

podprogram 4.2. prostredie pre život, prvok 4.2.3. údržba 

Mestských lesov z príspevku Mestským lesom. A presu n by 

bol do programu č. 5 nakladanie s majetkom mesta a 

podprogram 5.1. starostlivos ť o bytové a nebytové 

priestory, prvok 5.1.1. správa bytového a nebytovéh o 

fondu, oprava terás v Petržalke je na pozemkoch hla vného 

mesta.  

 

 Mestské lesy to znesú, lebo tie môžu aspo ň preda ť 

guľatinu, alebo ja neviem predáva ť čačinu pred Vianocami, 

alebo loveckú turistiku organizova ť, ale tá terasa, žia ľ, 

tú korunu, žiadne Eur neprinesie. Jedine, že by sme  

vyberali mýto za prechod po nich.    

 Preto, prosím vás pekne, podporte túto zmenu. Ďakujem 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi poslancovi Ágoštonovi. 

 

 Jednou kratu čkou vecnou poznámkou na vaše vystúpenie, 

pán poslanec, chystáme materiál, ktorý ukazuje ako je 

zložité pristúpi ť k tým investíciám do terás z h ľadiska 

vlastníckych vz ťahov, komu patrí terasa, či garážnikom, či 

majite ľom bytov, či majite ľom nebytových priestorov, ktorí 

si pokúpili priestory pod domami. Je to ve ľmi zložité.  

 

 Máme k tomu spracovaný materiál, predkladáme ho na  

januárové resp. februárové zastupite ľstvo. A tam sme 

chceli od vás rozhodnutie, či ideme dáva ť aj my ako mesto 

do toho peniaze. Vy ste nás tak trošku predbehli tý m vašim 

návrhom, ale tú vecnú stránku vám ukážeme, aj zloži tos ť 

celého toho rozhodnutia vo februári.  

 Len dop ĺňam fakticky k tej istej téme, ktorú ste 

otvorili vy. 

 

 Dávam slovo pani poslankyni Tvrdej; nech sa pá či, 

pani poslanky ňa. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Poslanecký klub KDH sa 

seriózne zaoberal rozpo čtom, návrhom rozpo čtu, a 

prepracoval návrhy ktoré prijala finan čná komisia, a to 

boli tieto: 

- Výstavba nájomných bytov 1 700 000 
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- Projektová dokumentácia križovatky v Lama či Hodonínska - 

  Vran čovi čova 70 000 

- Rozvoj turizmu v mestskej časti Devín 90 000 

- Podpori ť grantový program 9.4.3. zvýšením sumy o 22 500  

  Eur 

- Podpora moderného umenia v múzeu Danubiana sumou 50 000 

  Eur 

- Projekt Stratené mesto 7 500 Eur 

- Podpora práce s bezdomovcami, útulok Depaul 30 00 0 Eur 

- Revitalizácia parkov v mestskej časti Ružinov suma  

  50 000 Eur 

- Podpora mnohodetných rodín sumou 30 000 Eur.  

 

 Zárove ň podporujeme rekonštrukciu povrchov Ra čianskej 

ulice, komunikácie Ra čianska. 

 

 Ja by som len chcela poveda ť k tomu to ľko, že tam je 

suma 100 000 Eur, ktorá naozaj je len na za čiatok tejto 

myšlienky, pretože pre porovnanie v lete roku 2009 sa 

rekonštruovala Ružinovská cesta, ktorá má 2 800 met rov, 

nie d ĺžka 2 625 metrov a stalo to 2,8 milióna Eur. Mám 

predpoklad na Ra čiansku, odhad je 7,2 milióna Eur v d ĺžke 

6 600 metrov.  

 Čiže dávam to do pozornosti. 

 

 A v prípade, že by sa nám nejakým zázrakom podaril o 

viacej vybra ť kapitálových príjmov, alebo by sme prijali 

nejaké rozhodnutie strategické čo sa týka príjmov mesta, 

tak by som to dávala do pozornosti, aby sme sa tejt o 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani poslankyni Tvrdej. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Fialovi. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

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

venoval podprogramu 9.3., kolegom na strane 64 mate riálu. 

Na prvý poh ľad sa tam javí, že index radu 118 % oproti 

predchádzajúcemu roku je zna čný a možno to ušlo 

pozornosti.  

 

 Ale uvedomme si, že v texte potom ďalej je napísané, 

že v neštátnych školách a školských zariadeniach po čet 

detí/žiakov oproti roku 2011 vzrástol celkovo o 2 4 27.  

 A v takom prípade už ten nárast nie je až taký 

vysoký. 

 

 A teraz smerujem teda otázkou priamo, a o čakávam aj 

priamu odpove ď. Je tam veta: Prepo čet pod ľa platného 

všeobecne záväzného nariadenia je vyšší asi o 130 0 00 Eur 

ako skuto čný nárast oproti roku 2011 z toho dôvodu, že v 

roku 2011 sa nieko ľkokrát po čas kalendárneho roka menilo 

všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ur čuje výšku dotácie, 

at ď. 

 

 Chcem sa spýta ť, ten prepo čet je alebo nie je vyšší, 

koľko by sme mali pod ľa VZN vyplati ť tým neškolským 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Neštátnym.  

 

Stanislav  F i a l a , poslanec MsZ: 

 Neštátnym, neštátnym školským zariadeniam. Ak je t o 

tak, to znamená vedome neplníme to všeobecne; pýtam  sa.  

 Ak je to tak, tak to vidím ako vážny problém.  

 Ak plníme, v poriadku.  

 Ale prosím odpoveda ť na túto otázku. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, odpoviem úplne priamo. Zákon v tomto  je 

jednozna čný a nekompromisný a hovorí, že ke ď dávame našim 

zariadeniam, ke ď to tak poviem "našim", ktoré sme zriadili  

v našej zria ďovate ľskej pôsobnosti, tak cirkevným a 

súkromným musíme da ť 88 % tej sumy.  

 

 To, čo tam máte napísané je to, že my sme tú sumu v 

priebehu roku menili. My sme upravovali koeficienty , ktoré 

dávame našim, aby sme mohli z toho vypo číta ť 88 % a preto 

sú tie čísla ako keby v pohybe. Ale držíme a dodržiavame 

zákon. Tá suma je vyššia aj preto, že nám zákon dal  

povinnos ť okrem cirkevným aj súkromným prispie ť 88 %.  

 

 Čiže v tomto zmysle nemáme žiadne pochybností, nikde  

neuhýbame, len sa tá situácia menila, pretože sme t o 

upravovali v priebehu roku.  
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 A my sme povedali tú normu, ktorá ide pre našich a  z 

toho 88 % ide pre neštátnych. Takto je to upravené.   

 

 Ak vám to na vysvetlenie sta čí, ak nie, vieme  

zabezpe či ť aj odbornejšie vysvetlenie cez pani vedúcu 

príslušného oddelenia. Čiže prosím, keby ste avizovali, či 

je to v poriadku. Ak nie je, ja rád zabezpe čím to, aby tu 

vystúpila vedúca oddelenia a zodpovedala presne na vašu 

otázku. Ja som povedal to, čo viem poveda ť, pretože sme o 

tom s ňou hovorili.  

 

 Pán predseda komisie a pán poslanec Len č chce 

faktickou poznámkou reagova ť na moje vystúpenie. Nech sa 

páči. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Otázka pána poslanca  

Fialu bola, že či tie financie ktoré sú naplánované v tom 

rozpo čte, či vykryjú všetky tieto požiadavky?  

 

 Bolo by možno dobré, keby pani Poláková k tomu nie čo 

povedala, lebo pod ľa toho ako sme rokovali na komisii pre 

školstvo, vzdelávanie a šport ja som to teda pochop il tak, 

že tam peniaze chýbajú.  

 

 Na poslednej komisii sme riešili asi 4 prípady 

žiadosti o zaradenie do siete. Pani Poláková poveda la, že 

operatívna komisia sa rozhodla, že sa ni č zara ďova ť 

nebude. To je, prosím, na vás. 
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 Ale z tých vyjadrení, ktoré ona tam povedala, ja s om 

nadobudol to presved čenie, že v rozpo čte nie je dostatok 

peňazí na pokrytie všetkých, ktoré sú doteraz zaradené . 

(gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Toto je vážna otázka, lebo to by znamenalo, že 

postupujeme v rozpore so zákonom.  

 Ja rozumiem vyjadreniam pani Polákovej aj tomu 

návrhu, ktorý sme dostali na operatívnu poradu prim átora 

tak, že nemáme peniaze na nové. Ak by sme zara ďovali nové, 

my sme povinní ich plati ť, lebo takto to je stanovené 

zákonom, a na to už peniaze nemáme.  

 

 Vidíte, že je tu výrazný nárast oproti minulému ro ku, 

pretože sa zmenili pravidlá. Ale ja by som dal ruku  za to, 

že to je v súlade so zákonom. Zavoláme pani Polákov ú. 

 

 Ja by som čakal, že toto ste si mali vysvetli ť zrejme 

na komisii. Ale ak to treba vysvetli ť tu, ja to rád 

urobím, lebo je to vážna vec. Je to skuto čne vec týkajúca 

sa plnenia našich povinností zo zákona. A tam nemám e čo 

diskutova ť. Splni ť alebo inú možnos ť nemáme; len splni ť. 

Čiže odpovieme na tú otázku.  

 

 Je tu ešte prihlásených 7 poslancov, čiže zabezpe číme 

pre vás odpove ď.  

 Hlási sa pán poslanec Budaj. 
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 Prosím pani Kramplovú, keby prišla ku mne; pani 

vedúca, prosím.   

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Môžem? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj má slovo. Ja som len pozval 

kolegy ňu, aby sme zariadili to, čo požadujú poslanci. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja chcem konštatova ť, že samozrejme tento 

rozpo čet nesie všetky známky krízy. Zárove ň je mi ľúto, že 

nesie aj známky nedostato čných štrukturálnych zmien. Som 

presved čený, vieme pre čo tomu bolo, vieme aké nezhody 

predchádzali alebo sprevádzali uplynulý rok pokia ľ ide o 

predstavy jednotlivých klubov a jednotlivých politi kov o 

štrukturálnych zmenách v Bratislave. Mám na mysli z meny 

podnikov, zmeny ich charakteru, otázku straníckeho alebo 

naopak odborného výberu kandidátov na ich riadenie.  To 

všetko súviselo s tým, že rozpo čet nalieva málo pe ňazí, a 

ešte k tomu, tak re čeno, do starých súdov, také aké boli. 

 

 Vítam, že práve na tomto zastupite ľstve riešime 

otázku niektorých mestských podnikov, že vlastne ho ci ten 

prvý rok nášho mandátu uplynul bez štrukturálnych z mien, 

tak myslím, že sa zbiera politická vô ľa, odhodlanie urobi ť 

tieto zmeny v druhom roku.  
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 Som presved čený, že bez nich v krízovej situácii 

neobhájime tie nízke možnosti na riešenie problémov  

občanov, nízke možnosti na zlepšovanie ich kvality živ ota, 

ktoré nám limituje tento rozpo čet. 

 

 Chcel by som sa vyjadri ť aj k diskutovanej televízii, 

keďže je to jedna z mála položiek, ktoré sa vôbec dajú  

diskutova ť. Podporujem kolegu, ktorý navrhol, aby sa to 

definovalo ako podpora nejakej mediálnej služby. 

 

 A chcem sa pána primátora pritom spýta ť, čo ur čite 

vie zrejme odpoveda ť, že nako ľko tento rozpo čet môže 

ovplyvni ť to, že prenosy z týchto zastupite ľstiev sa už 

začali dia ť na internete?  

 

 Či to je v tomto rozpo čte zahrnuté, alebo či treba 

ráta ť s tým, že tento rozpo čet je tým pádom vo ľnejší a 

môžeme dúfa ť, že sa mediálna komunikácia s ob čanmi ešte 

väčšmi za tieto peniaze zlepší? 

 

 Chcel by som poveda ť tiež nie čo na adresu niektorých 

konkrétnych projektov ako je Ra čianska radiála, ktorá 

dostala len symbolické peniaze. Alebo nakoniec aj 

cyklotrasy, ktoré síce kone čne po dlhých rokoch peniaze 

dostali, ale ani z ďaleka zaostávajú za predstavami, ktoré 

sme všetci mali na za čiatku tohto roku o možnostiach 

podpory týchto projektov. 

 

 Ľutujem, že sa nepodarilo zabezpe či ť lepšie finan čné 

podmienky a znovu nám nezostáva iné, než upiera ť nádej na 
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budúci rok, kedy by jednak štrukturálne zmeny a jed nak 

lepšie ekonomické výsledky by mohli tieto problémy 

financova ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Čo sa týka prenosov z nášho zastupite ľstva, tak 

zabezpe čujeme ich prostredníctvom organizácie, ktorá nie 

je Mestskou televíziou. Čiže Mestská televízia sníma a 

vysiela záznam, ale internetový prenos z nášho zasa dnutia, 

a to že si môžte nájs ť potom vystúpenia a vráti ť sa k ním, 

to zabezpe čujeme z iných prostriedkov. To znamená z 

prostriedkov komunikácie a vz ťahy s verejnos ťou; z tejto 

časti. 

 

 Čiže ke ď hovoríme o televízii, tak je to primárne na 

činnos ť Televízie Bratislava, tak ako ju poznáme z 

minulých rokov. A nakoniec už aj po čas tohto roku 

volebného obdobia. 

 Pani poslanky ňa Jégh má slovo ako ďalšia prihlásená. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ku kvalitnej verejnej doprave patrí a j 

plynulos ť premávky a z tohto rozpo čtu chýba stále, už asi 

tretí rok, cestná svetelná signalizácia Komárovská,  

Podunajská, Vrakunská. Táto cestná svetelná signali zácia 

pomáha, by pomohla trom mestským častiam: Biskupiciam, 

Vrakuni a Ružinove.  
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 Ke ď sme boli na rokovaní vo finan čnej komisii, pán 

primátor, vy ste povedali, že táto signalizácia, na koľko 

je už zazmluvnená, vysú ťažená, už len treba s tou prácou 

začať, že je na prvom mieste. Žia ľ, nie je to tak, ke ď sa 

tam zoradili priority tých, ktorých teraz máme s nu lovým 

stavom na strane výdavkov. Tak tam bola zaradená tá to 

signalizácia na tretie miesto.  

 

 Myslím si, že bude treba čím skorej k tomuto 

pristúpi ť, lebo ke ď som sa opýtala, že ak vyprší lehota 

stavebného povolenia a zhotovite ľ, ktorý bol vysú ťažený 

proste nebude môc ť za čať s prácou, ste povedali že 

zaplatíme pokutu za to.  

 Odkia ľ tú pokutu zoberieme?  

 A aká je výška tej pokuty, ktorá v tomto prípade b y 

mala by ť zaplatená za to, že zmluva nebola dodržaná; čiže 

s prácou sa neza čalo? Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani poslankyni Jéghovej.  

 Jej vystúpenie chce komentova ť pán poslanec Kugler. 

 Nech sa pá či, faktická poznámka.  

 

 

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

 Pán primátor, ja sa len pripájam k pripomienke pan i 

poslankyni Jégh, lebo ja som zo susednej mestskej časti 

Vraku ňa a riešenie tej dopravnej situácie, hlavne v tých 
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ranných hodinách, tá svetelná križovatka na tých 

spomínaných uliciach, by nám ve ľmi pomohla. Takže preto ju 

podporujem. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Ja chcem poveda ť pani poslankyni aj všetkým vám, že u 

mňa križovatka na Kamár ňanskej ulici je na prvom mieste; 

Komárovskej, prepá čte, Komár ňanská je na Štrkovci, alebo 

Komárnicka. Čiže na Komárovskej ulici tá križovatka je u 

mňa na prvom mieste v mojom rozmýš ľaní, ke ď h ľadám odpove ď 

na otázku, odkia ľ zoberieme peniaze na rozvojové programy? 

 

 Pre m ňa je to príklad toho, že to mesto je naozaj v 

zložitej situácii, ke ď máme projekty, vysú ťaženého 

dodávate ľa a nemôžme zrealizova ť nie čo, na čo čakajú 

obidve pani starostky, a opakovane o tom hovoria, a j 

vrakunská starostka, aj starostka Podunajských Bisk upíc, 

aj na mestskej rade, aj pri našich stretnutiach, le bo je 

to naliehavo potrebné pre zlepšenie života a doprav y v 

týchto dvoch mestských častiach.  

 A mesto nemá na to, aby zrealizovalo križovatku  

zhruba za milión Eur. 

 

 Toto je obraz toho, kde sa nachádzame. Toto je obr az 

toho, lebo ve ľa pe ňazí nám odchádza na splácanie starých 

dlhov. A vytvori ť peniaze práve na takéto rozvojové 

projekty, či sú v tom zozname formálne napísané na prvom 

alebo tre ťom mieste, to predpokladám že chápete, že nie je 
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podstatné. Podstatné je to, či dokážeme na ne vytvori ť 

zdroje. 

 

 Ja som tu povedal pri úvodnom slove, že to budeme 

robi ť na prvom februárovom zastupite ľstve 2. 2. Predložíme   

vám alternatívy na rozmýš ľanie, z čoho by sme takéto 

potreby, ktoré mesto má, ur čite na tejto lokalite ale aj v 

iných lokalitách, z čoho by sme ich mali financova ť. 

 

 Čiže ja ve ľmi dobre rozumiem tomu apelu, ktorý tu 

zaznel.  

 A rád by som na neho odpovedal inak, ale žia ľ, ten 

rozpo čet to neumož ňuje. 

 Čiže ďakujem pani poslankyne Jéghovej, aj pánovi 

poslancovi Kuglerovi. 

 Prosím, keby vystúpil pán poslanec Uhler; nech sa 

páči.  

 

 

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

 Kolegovia, nedá mi, aby som nepovedal pár slov k 

doprave. Ak sa spýtame ľudí na ulici, čo ich najviac 

trápi; čo myslíte, ko ľkí odpovedia, že deravé cesty? Pod ľa 

mňa devä ť z desiatich alebo viacerí. 

 

 V tomto rozpo čte sa vo finan čnej komisii, v ďaka dvom 

poslancom za Nové Mesto, našlo 100 000 na opravu 

Račianskej, 100 000 na opravu Vajnorskej. Túto tému už  

načala pani poslanky ňa Tvrdá. Za tieto peniaze dokážeme 

opravi ť 100 možno 200 metrov alebo teda kompletne vymeni ť 

povrch 100 až 200 metrov týchto ciest, ale mesto sp ravuje 
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449 kilometrov ciest; dobre po čujete. Týmto tempom bude 

trva ť 2 až 4 000 rokov kým vymeníme povrch ciest. 2 až  

4 000 rokov.  

 

 Takže ja budem ve ľmi rád, ak sa na jar nájdu ďalšie 

peniaze. Pretože len plátanie nie je dobrá cesta. T reba 

naozaj vymeni ť kompletne povrchy niektorých vozoviek, kde 

sa pláta nieko ľkokrát za rok na tých istých miestach.  

 

 Takže ja za tento rozpo čet, bohužia ľ, nemôžem 

zahlasova ť. Ale verím, že teda, že prejde a na jar sa 

nájdu peniaze. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pán poslanec; bez vás sa nenájdu.  

 Pretože rozhodnutia musia prija ť poslanci a akéko ľvek 

nakladanie s majetkom, z ktorého môžme získa ť peniaze 

práve na takéto rozvojové aktivity, sa nedá urobi ť bez 

vás. 

 Čiže ja verím, že aj u vás nájdeme podporu práve 

preto čo ste povedali. 

 Pán poslanec Osuský má slovo; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Rád by som povedal, že 

oce ňujem snahu v rámci obmedzených možností rieši ť 

rozpo čet Bratislavy s tým, že sa urobí čo sa dá. Urobilo 

sa a napriek tomu som si dovolil teda si všimnú ť jednu 
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pomerne zvláštnu investíciu v položkách pozme ňujúce návrhy 

k rozpo čtu, v položke 11, už tu zmienenú výstavbu 

verejných WC na Devíne.   

 

 Ja, samozrejme, chápem, že Devín je národná kultúr na 

pamiatka, resp. hrad Devín. Samozrejme, chápem, že národné 

kultúrne pamiatky sú rozosiate aj v iných mestských  

častiach, niekde aj v hojnejšom po čte. 

 

 Nie je mi známe, že by iné mestské časti žiadali na 

fungovanie a zabezpe čenie WC mestské peniaze. Chápem, že 

Devín nie je v ľahkej situácii. Napriek tomu suma 90 000 

Eur na sprevádzkovanie nefungujúcich záchodov sa mi  zdá 

neuverite ľne dramatická.  

 

 Vysoko oce ňujem, že sa Danubiane, ktorá roky 

fungovala bez zá ťaže verejného vrecka a urobila skuto čne 

veľký krok do takéhoto pozitívneho rozmachu kultúrneho  

života mesta, hlavného mesta Slovenska, sme pririek li  

50 000 Eur. Hlboko podporujem túto zmenu, ktorú uro bila 

komisia.  

 

 Napriek tomu suma 90 000 mi nedá s vedomím dobrého  

hospodára hlasova ť za ňu.  

 A preto si dovo ľujem poda ť pozme ňujúci návrh, ktorý 

sa mierne líši od návrhu podanom kolegom Havrillom.  A síce 

v tom, že by sa v tej položke 5.1.4. ponechalo na p rojekt 

záchody na hrade Devín 20 000 Eur a následne by sa 20 000 

Eur pridelilo Televízii Bratislava, čím by sa jej zníženie 

rozpo čtu znížilo z 50 000 na 30 000 škrt a 50 000 by sa 

pridalo na obnovu komunikácie Ra čianska.  
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 Uznám iste argument kolegu Uhlera, že je to už len  

ďalších 50 metrov. Ale predstava vybudovania verejný ch 

záchodov za 2,7 milióna korún je, jemne povedané, 

avantgardná. 

 

 A domnievam sa, pretože ako dobrí hospodári by sme  

mali rozmýš ľať aj nad takýmito drobnými sumami, pretože 

ešte raz hovorím, chápem, že Devín nie je v ľahkej 

situácii. Ale verejné toalety za 90 000 na konto me sta sú 

luxus.  

 

 A nedá mi nepodotknú ť, že je možno dobré, že kolega, 

zástupca Devína reprezentuje vô ľu svojich ob čanov a 

hlasuje proti navýšeniu dane z nehnute ľností, ale tí 

občania musia zárove ň vedie ť, že i ich problémy riešia 

nadobudnuté prostriedky. A preto nemôžme neda ť a chcie ť 

dostáva ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca 

Osuského chce reagova ť pani starostka Kolková. 

 Nech sa pá či. 

 

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

Bratislava - Devín:    

 Ďakujem. Ja by som chcela len trošku vysvetli ť o čom 

sú záchody na Devíne.  
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 Si zoberte, že príde nejaká štátna návšteva. No, k am 

idú? Na hrad, do Dómu, alebo na hrad Devín.  

 Momentálne prichádzajú na túto národnú kultúrnu 

pamiatku ľudia z celého sveta. Ro čne sú to desa ťtisíce ak 

nie státisíce turistov. Prídu, vystúpia z autobusu a môžu 

ís ť do kríkov.  

 Čiže to nie je o Devíne a o pomoci Devínu. Je to o 

hanbe Slovenska, alebo teda mesta Bratislavy, alebo  

nehanbe.  

 

 Za 20 000 si neviem predstavi ť, že by sa z jednej, 

momentálne je to diera, kde sú nejaké murivá vlhké,  

padajúca sanita, absolútne nevyhovujúca ešte z neja kého 

tvrdého socializmu, ťažkého, dávneho, zavretá, zavar7ená, 

lebo nám tam bývali bezdomovci. Viete si predstavi ť v akom 

štádiu to je. Prakticky to treba urobi ť nanovo. Takže 

preto možno tá suma 20 000.  

 No, neviem, latríny tam dáme na národnú kultúrnu 

pamiatku? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou chce reagova ť pán poslanec Havrilla. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja si návrh pána kolegu osvojujem a 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 To bol signál pre návrhovú komisiu, že pán poslane c 

Havrilla stiahol svoj návrh a podporuje návrh pána 

poslanca Osuského. 

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 No, ja som si vždy myslel, že najexplozívnejšou 

komunálnou témou je da ň zo psa. Ale zis ťujem, že v našom 

mestskom zastupite ľstve sú to toalety v Devíne. Pretože 

keď som pozorne po čúval diskusiu, ktorú sme mali k 

manažmentu finan čného turizmu, tak dve tretiny času sme sa 

venovali týmto toaletám. A dostal som dojem, že vla stne 

keď vybudujeme toalety v Devíne, tak proste budeme sup er 

destinácia turistická; takže ja by som chcel podpor i ť 

vybudovanie týchto toaliet.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Budaj chce reagova ť na pána poslanca 

Osuského a ten bude ma ť potom priestor reagova ť na 

faktické poznámky. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 
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 Aj ja som za to, aby Ra čianska radiála a ďalšie cesty  

neboli rozbité, aby nemali takéto symbolické odrobi nky. 

Ale naozaj v tomto prípade zrušenie projektu v Deví ne, 

ktorý je naozaj národným miestom, je to turistický bod, je 

to zvláštne miesto tejto Bratislavy, ktoré má nesmi ernu 

cenu. Tak ke ď zrušíme tento projekt, ktorý sa dá za malé 

peniaze dokon či ť, že skuto čne bude nie čo vidie ť, tak verte 

že presunutím a rozkúskovaním tých pe ňazí na ra čianskej 

ceste toho ve ľa vidie ť nebude. 

 Som za zachovanie toho projektu pre Devín.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Reaguje pán poslanec Osuský.  

 

 

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

 Kolegom chcem len poveda ť, že ani ja nie som za to, 

aby tam bola diera alebo latrína. Ale zhodou okolno sti ako 

vicestarosta Starého Mesta, ktorý má na portfóliu a j školy 

a škôlky viem, ako sa renovujú i tam, v súlade s 

európskymi normami napríklad toalety. Vyzerá to tak  

smiešne, že sa venujem tejto tematike, ale ak hovor íme o 

projekte a jedná sa o verejné záchody v mestskej časti.  

 

 A zárove ň ten projekt stojí odrobinku vo výške 2,7 

milióna, tak ja by som vám mohol vyráta ť, ko ľko záchodíkov 

v materských školách by som za 2,7 milióna rád povy mie ňal.  
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 To nie je žiaden projektík, to je dos ť ve ľká suma, a 

preto trvám na svojom pozme ňovacom návrhu, kde neberiem 

všetky peniaze. Ale myslím si, že 600 000 korún na sanáciu 

verejných toaliet nie je bezvýznamná suma. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Priznám sa, že faktické poznámky na adresu pána 

poslanca Osuského boli vy čerpané, on na ne zareagoval. Ja 

viem, že pán poslanec Kolek; prihláste sa riadne do  

diskusie. Zrejme tú tému treba dodiskutova ť. Aj pani 

poslankyni Feren čákovej odporú čam to isté, pokia ľ chce k 

tejto téme vystúpi ť.  

 Ďalší riadne prihlásený je pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa budem venova ť 

troška inej problematike ako sú verejné WC.  

 

 V bode č. 23 budeme prerokováva ť správy základných 

umeleckých škôl a centier vo ľného času v zria ďovate ľskej 

pôsobnosti hlavného mesta, a preto by som sa rád pr i tejto 

téme pristavil už teraz, ke ď schva ľujeme peniaze na budúci 

rok. S ľubujem, že nebudem rozpráva ť o žiadnych miliónoch. 

 

 Ale už dopredu predostriem, že z diskusie pri 

prerokovávaní týchto správ vyplynuli 3 také problem atické 

základné umelecké školy. A jedna z nich je Základná  

umelecká škola na Exnárovej; ďakujem, že ma po čúvate.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prepá čte. Ja som len bol vysvet ľova ť tú vašu 

poznámku, čiže ja potom zareagujem na to. Nech sa pá či. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Čiže hovorím o troch problémových základných 

umeleckých školách, ktoré v Bratislave máme. Jedna je 

Základná umelecká škola na Exnárovej, ktorej problé my sme 

začali rieši ť na, myslím že na predchádzajúcom 

zastupite ľstve. Ďalšia škola je Základná umelecká škola 

Jesenského, ktorej sme sa už tiež venovali.  

 

 A do tretice je to Základná umelecká škola na 

Podjavorinskej. Tej by som sa chcel venova ť aj teraz, 

pretože riešenie problémov tých prvých dvoch spomen utých, 

nevyžaduje žiadne finan čné krytie zo strany mesta a dajú 

sa vyrieši ť spôsobom, o ktorom budem hovori ť potom pri tom 

bode.  

 

 Pri Základnej umeleckej škole na Podjavorinskej 

ulici, ktorá už dlhé roky pôsobí v nevyhovujúcich 

priestoroch, prenajatých od spolo čnosti Marianum, od 

mestského podniku Marianum, bude treba istým spôsob om 

zabezpe či ť jej pres ťahovanie, ktoré bude vyžadova ť 

financie.  

 

 A s kolegami v poslaneckom klube sme to odhadli na  

asi 30 000 Eur. A tým riešením bude, vlastne by mal o by ť 
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pres ťahovanie do priestorov, myslím že to je bývalá 

materská škôlka na Radlinského, ktorá už bola ponúk nutá vo 

viacerých verejných obchodných sú ťažiach a nie je tam 

záujemca. 

 

 Do týchto priestorov treba ale samozrejme nejaké 

peniaze investova ť na rekonštrukciu. A tých 30 000 sa mi 

vidí ako odpovedajúca suma.  

 

 Pri tejto príležitosti, pán primátor, mi odpustíte , 

ale budem ma ť takú žiados ť na vás. Keby ste mi poradili z 

ktorej položky tých 30 000 mám zobra ť? 

 

 Ja mám jeden nápad, ale z toho asi nebudete ve ľmi 

šťastný, ale dávam teda ešte priestor vám, aby ste mi  

poradili. Pokia ľ nie, tak na konci diskusie sa ešte raz 

prihlásim a poviem, že odkia ľ by sme to zobrali. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou chce zareagova ť pán poslanec Osuský, a 

potom; 

 

 

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

 Chcel by som podpori ť vystúpenie kolegu Len ča a 

apelova ť na to, aby sme sa pokúsili spolo čne nájs ť zdroj 

na to, aby mesto splnilo dlhé roky odkladaný s ľub v 

dôstojných priestoroch pre túto základnú umeleckú š kolu.  
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 A ke ď hovoríme o tých ve ľkých alebo malých sumách a 

projektoch vidíme, že tuná nejde o ve ľkú sumu; zhodou 

okolnosti k môjmu predchádzajúcemu vystúpeniu, o tr etinovú 

sumu. A znamená to nie menej dôležitý vklad do skul túr-

ňovania. 

 

 Takže aj tam podporím čoko ľvek rozumné čo umožní 

Základnej umeleckej škole Podjavorinská, toho času za 

autobusovým parkoviskom, dosta ť sa do priestorov, ktoré 

škole budú vyhovova ť. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Ak môžem hne ď zareagova ť a odpoveda ť pánovi 

poslancovi Len čovi. 

 Ke ď sme vo finan čnej komisii h ľadali zdroje na tie 

jednotlivé návrhy, ktoré poslanci predkladali, uved omili 

sme si, že všeobecne záväzné nariadenie o dani z 

nehnute ľností má vä čší prínos alebo vä čší výnos než sme 

pôvodne v rozpo čte kalkulovali. To bolo 4,6 milióna, ktoré 

je v rozpo čte.  

 

 Všimli ste si návrhy finan čnej komisie, ktoré smerujú 

k tomu, že ten výnos sa bude pohybova ť vo výške 5 

miliónov. Že sme tam našli 400 000 priestor, ktorý sme 

chceli najprv necha ť ako rezervu, ale postupne sa tými 

návrhmi ten priestor skrátil na 370 a zostalo tam p resne 

30 000. Neviem, ako ste to vedeli, ale sú tam.  
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 To znamená, ak by ste alokovali ten návrh na zvýše nie 

dane z nehnute ľností, tak je to presne tá suma, ktorá bola 

dnes nami rozhodnutá v bode č. 2. A už potom žiadne ďalšie 

návrhy týmto smerom nemôžu ís ť, lebo by boli ekonomicky 

nereálne. 

 

 Čiže, pán poslanec, ak môžte, naformulova ť ten váš 

návrh s tým, že rozumiem čo chcete dosiahnu ť. Je to vážny 

problém a som rád, že ste ho otvorili ako predseda 

školskej komisie. Či na to bude sta či ť 30 000, to uvidíme 

v priebehu roku. Ale ak tam tá položka bude, už mám e na 

základe čoho kona ť. Čiže toto je moje odporú čanie. 

 

 Ak môžem teraz odpoveda ť na otázku pána poslanca 

Fialu, lebo prišla pani Poláková, vysvetlila.  

 

 Ten rozdiel v tom materiáli, ktorý je vo výške  

130 000, prosím, hovorí nasledovné:  

 My na po čet žiakov, ktorých vykazujeme vo vz ťahu k 

štátu a na ktorých dostávame da ň, prepo čítanú da ň z 

fyzických osôb, tak keby sme na jedného žiaka po čítali 59 

Eur, čo je priemerné číslo, ktoré máme dosta ť a dostávame, 

tak dostaneme nejakú sumu. A my oproti tejto sume, ktorú 

dostaneme na žiakov neštátnych škôl vyplatíme o 130  000 

Eur viac.  

 

 Inými slovami, mesto ako keby pridalo z iných zlož iek 

a platilo na neštátne školstvo, pretože je to jedna k jeho 

povinnos ť; to sme vysvetlili. Ale jednak chceme, aby tie 

položky boli pokryté. Viem, že by ste vy mali preds tavu 
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viac, ale 130 000 dáme oproti tomu, čo nám štát ako keby 

posielal na tých žiakov.  

 

 Tu je nejaká priemerná suma, ktorá u nás je 

navyšovaná práve o týchto 30 000.  

 

 Čiže dodržiavame zákon, stojíme si za tým čo som 

povedal, ale pani Poláková takto vysvet ľuje to, čo je tam 

napísané.      

 

 Čiže, keby sme sa prísne držali nariadenia a dali le n 

to čo dostaneme, mali by sme dáva ť o 130 000 menej. Čiže 

sme týmto pádom ako keby v súlade so zákonom a ešte  

korektní vo vz ťahu k neštátnemu školstvu.  

 Len to ľko odpove ď na vašu konkrétnu otázku.  

 Dávam slovo pánovi poslancovi Panákovi; nech sa pá či. 

 

 

Ján  P a n á k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Rád by som prednieso l 

návrh presunú ť finan čné prostriedky z programu č. 11, to 

je podprogram 11.4. rozvojové projekty, elektronizá cia 

služieb bratislavskej samosprávy vo výške 11 000 Eu r do 

programu č. 2, podprogram číslo 2.1. správa a údržba 

komunikácií, na opravu komunikácie Ro ľnícka ulica vo 

Vajnoroch, bežné výdavky z toho dôvodu, že vo Vajno roch 

máme strašne zlé komunikácie. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Ďakujem pán poslanec.  

 Dávam slovo pani poslankyni Farkašovskej. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Milé kolegyne, milí 

kolegovia, viem, že nie sme v ľahkej situácii a preto ma 

tešia niektoré skuto čností, napríklad pozme ňovacie návrhy 

od kolegov na opravu petržalských terás alebo podpo ra 

galérie Danubiana.  

 

 Mrzí ma o nie čo menšia suma na participatívny 

rozpo čet. To, že ideme prví a že nás už kopírujú aj 

napríklad vo Viedni a v ďalších európskych ve ľkomestách je 

veľmi pozitívna správa. Ale, žia ľ, sme v situácii, ke ď ten 

participatívny rozpo čet asi vä čšou čiastkou nebudeme môc ť 

podpori ť.  

 

 V klube SMERU-SD je vä čšina, 40 % približne poslancov 

z Petržalky. A ja by som v mene troch poslancov, pá na 

Čaplovi ča, pána Kali ňáka a v mene svojom chcela prednies ť 

jeden pozme ňovací návrh, ktorý verím, že všetci podporíte, 

pretože sa týka jedného z najpál čivejších problémov celého 

mesta, a to je parkovanie. 

 

 Navrhujem preto presunú ť prostriedky z programu č. 

11, podprogram 11.4. rozvojové projekty, elektroniz ácia 

služieb bratislavskej samosprávy, vo výške 65 000 E ur do 

programu č. 2, podprogramu 2.6. lepšie možnosti 

parkovania, prvok 2.6.1. budovanie parkovacích mies t, 
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konkrétne teda budovanie parkovísk v mestskej časti 

Petržalka, v časti kapitálové výdavky. Ďakujem za slovo.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Gašpierikovi. 

 Pán poslanec, máte slovo; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ja som už 

nieko ľkokrát vystupoval aj na tomto zastupite ľstve oh ľadne 

problematiky Trnavského mýta. Oh ľadne tejto problematiky 

sme rokovali rovnako na finan čnej komisii, ktorú sme mali 

cca 20 hodín k tomuto rozpo čtu.  

 

 Ja by som chcel znovu vystúpi ť na dnešnom rokovaní, 

aby pán primátor, ste dali verejný prís ľub, teda nielenže 

predložíte, ale aj osobne sa za to zasadíte tak, ak o ste 

to s ľúbili na uzavretom rokovaní komisií, že predložíte 

návrh do zastupite ľstva na zverenie tohto podchodu do 

zastupite ľstva hlavného mesta, zvereniu podchodu do správy 

mestskej časti. 

 

 Tento dôvod je na základe uznesenia aj miestneho 

zastupite ľstva Bratislava - Nové Mesto, kde sme požiadali 

zastupite ľstvo hlavného mesta o tento prístup. Pramení to 

z toho, že Trnavské mýto je dlhodobo zanedbávané, j e vo 

veľmi zlom stave, aj ke ď sa v rámci majstrovstiev dalo tam 
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cca, teraz neviem, od 15 do 20 000 Eur na ur čité 

skrášlenie týchto priestorov. 

 

 Ja si myslím, že je tam potrebná zásadná 

rekonštrukcia, modernizácia, vybudovanie kamerového  

systému, oprava eskalátorov, vybudovanie sociálnych  

zariadení, a samozrejme, absolútne úplne iné uspôso benie 

týchto vnútorných priestorov, ktoré sa rovná 21. st oro čiu.  

 

 My by sme chceli v rámci Nového Mesta tento projek t 

pripravi ť formou PPP tak, ako vlastne tento projekt je v 

súčasnosti úspešne zrealizovaný na Hodžovom námestí, k de 

by sme takouto formou chceli tento priestor prevzia ť. 

Samozrejme, do ňho aj čiasto čne investova ť prostriedky 

mestskej časti, ktoré samozrejme hlavné mesto nemá, lebo 

vidíme aký je rozpo čet napätý. A zrejme ďalšie rozvojové 

projekty, alebo teda ďalšie finan čné prostriedky by na 

tento ú čel použité neboli.  

 

 Takže z tohto dôvodu by sme v rámci správy a zvere nia 

do správy mestskej časti použili ur čité prostriedky a 

potom formou PPP tento projekt realizovali pre zhod notenie 

a v prospech ob čanov hlavného mesta a teda aj 

návštevníkov.      

 

 Do budúcnosti sa tu uvažuje aj s vybudovaním vchod u z 

hlavnej stanice filiálka, ktorá by sa tam mala dobu dova ť v 

roku 2015.  

 Takže tento samozrejme priestor aj získa na ur čitej 

atraktivite, ale ur čite bude aj vä čší dopravný uzol v 

rámci hlavného mesta.  
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 Takže táto požiadavka je, pod ľa mňa, o to viac 

dôvodnejšia. 

 

 Samozrejme, teraz možno nadviažete, že je potrebné  to 

dorokova ť ešte aj s Ružinovom, že je to na rozhraní dvoch 

mestských častí. Ja predpokladám, že v tomto problém 

nebude s pánom starostom Pekárom, aby sa bu ď podie ľal 

alebo teda pristúpil k podpore tohto projektu. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Ja som o tom hovoril s pánom starostom Kusým, ktor ý 

mi tlmo čil tú požiadavku, že je záujem mestskej časti to 

rieši ť. Čiže ur čite k tomu pristúpime. 

 

 Ale tá dohoda s Ružinovom je nevyhnutná, lebo 

katastrálne zasahujú do podchodu obidve mestské časti. A 

musí tam by ť nejaká dohoda kto bude ten hlavný, a tá druhá 

mestská časť bude zrejme partnerom v celom tom projekte. 

Buď sa bude podie ľať, nebude. Čiže isté veci treba 

dorieši ť, aby sme mohli tento návrh predloži ť do mestského 

zastupite ľstva. 

 

 Ale ja po čítam, že tou cestou chceme ís ť, lebo vidím 

že je priestor. Zrejme aj záujem, ale aj finan čný priestor 

na vašej strane, aby ste do toho dali financie. My,  ako 

mesto, naozaj na to nemáme.  
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 Čiže pripravíme taký návrh a zosúladíme ho s postojm i 

obidvoch mestských častí.  

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pani námestní čke Kimerlingovej. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Milé kolegyne, kolegovia, ja sa rovnako prihováram  za 

základné umelecké školy, ktoré tu boli menované, pr etože 

potrebujú nové priestory; a teda všetci to chápeme.  Ale v 

posledných d ňoch som sa zú častnila na takom hodnotení 

riadite ľov základných umeleckých škôl a centier vo ľného 

času. A naozaj sme skonštatovali, že máme výborné ti eto 

naše zariadenia, ale napríklad centrá vo ľného času tiež 

fungujú vo ve ľmi nevyhovujúcich priestoroch, niektoré 

dokonca majú vo vnútri pekné priestory, ale strechu , ktorá 

je v podstate rozostavaná, te čie im do toho. 

 

 Čiže po čas celého roka teda budem naozaj pozera ť na 

to, ako sa vyvíjajú financie a budem naliehavo žiad ať, aby 

sme, ak bude sa da ť, zmenili rozpo čet a prispeli týmto 

zariadeniam na zlepšenie ich priestorového vybaveni a. 

Pretože sú výborné a potrebujeme aby fungovali aj v  

dôstojných priestoroch. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pani námestní čke Kimerlingovej. 

 Slovo dávam pánovi poslancovi Kolekovi. 
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Ing. Ignác  K o l e k, poslanec MsZ:   

 Ďakujem, pán primátor. Nerád sa zo škôl vrátim zase 

tam, kde nakoniec ale každý chodíme.  

 Devín je v takej situácii ako každý asi dobre viet e. 

A tá naša skúsenos ť z tej komunálnej politiky je taká 

negatívna, že my máme možnos ť hasi ť len havarijné stavy. 

Čiže aj ke ď sa nejaké prostriedky vynaložia, je to len 

také čiastkové riešenie s tým, že viac nemôžme da ť. Lebo v 

nútenej správe je možné použi ť z rozpo čtových prostriedkov 

jedine na odstránenie havarijných stavov. 

 

 Verejné WC v Devíne nefunguje posledných 7 rokov. Je 

zatvorené, hej. Z dôvodu teda nemožnosti mestskej časti ho 

prevádzkova ť a nenájdenia prostriedkov na to, aby sa tieto 

priestory teda pre návštevníkov sprístupnili.  

 

 Som v ďačný za všetkých tých, ktorí s týmto našim 

návrhom súhlasili. Teda vychádzam najskôr z nášho k lubu. A 

vďačný som aj pánovi primátorovi, lebo tá naša predlože ná 

požiadavka bola v rozmedzí 75 až 95 000 vzh ľadom na tú 

cenovú úrove ň, kde sme robili ten projekt na verejné WC, 

kde pred 5 rokmi to bolo niekde na tých 95 000 v pr epočte. 

Viem si predstavi ť, že tie náklady dnes sú a môžu by ť o 

nie čo nižšie.  

 

 Tá snaha, a to znovu opakujem, aj pána primátora, že 

akceptoval skôr tú vyššiu sumu v tom návrhu, ktorý sme 

dostali predložený, vidím v tom naozaj záujem, aby sa 

postavilo v Devíne nie čo, čo už nebude len do časné, ale 

trvalého charakteru, tak ako si Devín zasluhuje vzh ľadom 
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na tú svoju polohu, histori čnos ť, a nakoniec aj 

návštevnos ť, ktorá v posledných rokoch stále stúpa.  

 

 Nebudem sa opakova ť po pani starostke. Skôr sa teda 

len spä ť vrátim k tomu, čo tu odznelo. A teraz na moju 

osobnú adresu, že som nehlasoval za zvýšenie daní.  

 

 Naozaj som stál pred týmto problémom tak v klube a ko 

aj na spolo čných sedeniach. Nakoniec som to riziko, že 

toto bude svár, ktorý nepomôže tomu, aby sa v Devín e 

urobilo nie čo potrebné, vzh ľadom na to čo som si myslel o 

svojich kolegyniach a kolegoch, zavrhol.  

 

 A svoj postoj som nezmenil iba preto, že som chcel  

aby bezproblémovo prešiel ten pozme ňujúci návrh na 

výstavbu WC v Devíne.  

 

 Pokia ľ by sme sa neboli na spolo čnom klube, resp. na 

spolo čnom stretnutí poslancov dohodli, že budeme k návrhu  

všeobecne záväzného nariadenia viac-menej už vydeba tovaní, 

tak by som ten svoj postoj bol a chcel; bol by som ho 

chcel obháji ť verejne, aby to nevyznelo tak, že Kolek si 

povedal že nie a preto nie.     

 

 Svoje pripomienky som mal vo finan čnej komisii. 

Oboznámil sa s nimi aj pán primátor. Viac-menej neb oli 

prijaté, tak som to prijal a na tom som skon čil. 

 

 Čiže, pokia ľ sa teraz spätne vrátim k tomu, čo je 

svár, alebo predmetom teda tejto rozpravy, odhaduje m to na 

25 %-tách, poprosím vás, aby tá suma, ktorá zostane  na 
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tie, a teraz to poviem "naše verejné WC", nie devín ske ale 

bratislavské, zostala aspo ň na tej úrovni 75 000. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec. 

 Faktickou chce reagova ť pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval na pána poslanca  

s tým, že ozaj podporujem tú myšlienku verejných zá chodov 

na Devíne. Ale by som apeloval na teba, pán primáto r, aj 

vzh ľadom na verejné WC, ktoré sú v hlavnom meste v 

Bratislave, ktoré sú tiež v neutešenom stave a ktor é 

naozaj by sa dali revitalizova ť možno nejakou verejnou 

architektonickou štúdiou s tým, že tieto verejné WC  by si 

zobral pod seba nejaký podnikate ľský subjekt, ktorý by 

mohol v podstate v nadstavbe rieši ť svoje podnikate ľské 

aktivity s tým, že bezodplatne by poskytoval tie ve rejné 

WC k použitiu, či už obyvate ľom mesta alebo zahrani čným 

turistom.  

 Čiže túto myšlienku dávam do pozornosti. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo dávam pani starostke Feren čákovej. 

 Nech sa pá či, pani starostka a pani poslanky ňa. 
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Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som tiež ešte sa chcela  

vráti ť k otázke toaliet. Je pravda, že 90 000 korún je, 

teda 90 000 Eur je zna čná suma. Keby sme prechádzali 

rozpo čet každý; nepo čuť? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, musíš bližšie k mikrofónu. 

 

 

Gabriela   F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:   

 Ahá, pardon, tak ja si, ja sa skúsim posunú ť. 

Ďakujem. 

 Tak ešte raz. 90 000 je samozrejme ve ľký balík pe ňazí 

na, ke ď hovoríme o toaletách, ale jednozna čne som za, aby 

sa tento projekt realizoval, pretože na to sa už po ukazuje 

nieko ľko rokov.  

 

 Keby sme prechádzali rozpo čet, samozrejme všetko čo 

tu odznelo je ve ľmi dôležité. Asi by sme boli najradšej, 

keby nám balík pe ňazí, ktorý máme v rozpo čte sta čil na 

všetko, aby tá Bratislava naozaj vyzerala ako hlavn é mesto 

jedného štátu, ktorým sme, teda Slovenskej republik y. 

 

 Taktiež súhlasím s pánom Osuským, ke ď hovorí o tom, 

že za sumu 90 000 sa dá opravi ť mnoho toaliet. Ale treba 

si však uvedomi ť, že nejde o výmenu sanity ale o opravu 
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tej čiernej diery, o ktorej sa tu tak akože dávno hovorí . 

A ve ľmi dobre vieme, ko ľko teda návštev, však už to tu 

bolo nieko ľkokrát opakované, chodí na Devín. Ko ľko 

turistov, ko ľko zahrani čných návštev. Nakoniec každá jedna 

vládna delegácia, ve ľmi významná, Devín navštívi.  

 

 A chcem k tomu len doda ť to ľko, že to stále platí to 

staré známe; že pod ľa záchoda poznáš kultúru národa.  

 A skuto čne, aký signál my vydávame navonok? Teda 

zahrani čiu. 

 

 Čiže naozaj, aj tá myšlienka, ktorú tu povedal pán 

poslanec Drozd, keby sa našiel nejaký súkromný podn ikate ľ, 

že by toto urobil, samozrejme by bola ve ľmi dobrá. Len  

momentálne je to v nedoh ľadne.   

 Takže ja podporujem jednozna čne výstavbu toaliet na 

Devíne. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Len č. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa od záchodov 

zase vrátim k ZUŠ-kám.  

 Z toho čo ste povedali, teda ja som to pochopil tak, 

že sa vyberie viacej na daní z nehnute ľností. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ak to navrhnete. Ak to navrhnete, to znamená zvýši te 

očakávaný výber dane o 30 a 30 alokujete na ten cie ľ, 

ktorý ste, pán poslanec, povedali. Tak je tam techn icky 

urobených viacero návrhov, prosím, keby ste to takt o 

predniesli, aby ste to pochopili. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Čiže mám zvýši ť potom príjmovú časť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, áno. Áno, ale ona sa musí narozpo čtova ť, lebo 

momentálne je rozpo čtovaných 4 970 a my máme 5 miliónov 

očakávaných. Čiže tých 30 000 musíte zdvihnú ť. Čiže, ke ď 

zdvihnete príjem, a ten príjem použijete na výdaj, ktorý 

ste chceli alokova ť vo vašom vystúpení. Prosím, keby ste 

to predniesli a môžte to poda ť komisii. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Dobre, to spravím.  

 Ešte v rámci tohto príspevku by som sa rád vyjadri l 

teda k záchodom, ke ď už o tom to ľko rozprávame.  

 Možno pre pána kolegu Osuského, že tu nejde iba o to, 

že vymeníme sanitu v nejakých priestoroch, ke ď on to 

prepo čítava na to, že ko ľko záchodov pre detí v škôlkach 

by sa za tie peniaze dalo urobi ť.  
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 Ale kolegovia z Devína to nespomenuli. Ja som na 

klube od pána Koleka dostal takú informáciu, že ten  

objekt, v ktorom sú tie záchody, nebude slúži ť iba na tie 

záchody, ale že mala by tam by ť aj nejaká informa čná 

kancelária; ja už teraz neviem, či pre Devín, alebo pre 

BKIS, alebo pre niekoho. Proste kto sa cestovnému r uchu 

venuje, aby tí návštevníci, ktorí tam prídu, dostal i tam 

informácie aj o iných veciach, ktoré v meste sú k v ideniu. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 Ešte raz musím zdôrazni ť, že samozrejme, že chápem 

potrebu i takého prostého ľudského zariadenia. Ale, 

samozrejme, ak sa potom postupne vynorí otázka, že tam by 

ešte malo by ť informa čné centrum, at ď., zase je to iný 

aspekt, ktorý v tom papieri napísaný nie je.  

 

 Preto, ak nie čo chceme, čo je aj odôvodnené, tak to 

musíme prizna ť ako farbu v kartách. 

 

 A ja chápem, že možno je dobré aj informa čné centrum, 

ale chcie ť odo m ňa, aby som podporil za 2,7 milióna 

záchody a dal 900 000 ZUŠ na pres ťahovanie sa do pomerne 
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schátralej a spustlej budovy, tak to s vedomím dobr ého 

hospodára nikdy neurobím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán Čaplovi č. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Budem stru čný, jednou vetou. Hovorí sa, že pod ľa 

záchoda poznáme kultúru národa, takže by som sa pri hováral 

k tomu, aby sme vnímali aj takúto dôležitú vec na D evíne 

ako systém reprezentácie Slovenskej republiky, ke ď tam 

prichádzajú návštevníci. A aby skuto čne mali maximálne 

poskytnuté podmienky, na ktoré by sme my ako národ,  ako 

Bratislava, hlavné mesto, mohli by ť hrdí. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ešte dvaja starostovia sú prihlásení do našej 

diskusie. 

 Ako prvý je prihlásený pán Mrva. 

 Nech sa pá či, máš slovo, pán starosta. 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 
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 Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, 

sko čím na inú tému, dôležitejšiu pod ľa mňa pre budúcnos ť 

nášho mesta a spolo čnosti, a to je mládež.  

 

 S oh ľadom na to, že vo Vajnoroch v ďaka Bohu ale asi 

aj v Bratislave sa rodí viac detí; kedysi sa nám ro dilo 30 

- 40 detí, ale pred 5 rokmi za čal bum a rodí sa nám 70 - 

80 detí. Čiže som rád že, lebo staviam novú škôlku, ale 

novú škôlku postavilo aj neštátne zariadenie, a to 

Cirkevná škola Jána Pavla II. Od septembra 2012, čiže 

september, október, november, december 2012 bude fu ngova ť 

nová cirkevná škôlka pre 30 detí. A ja by som bol r ád, aby 

sa na to myslelo. 

 

 A pod ľa nášho VZN na financovanie neštátnych 

zariadení podávam taký návrh, ako starosta ho poda ť 

nemôžem, ale som dohodnutý s našim mestským poslanc om, 

pánom Panákom, že ho predloží za m ňa. Ja ho teda opíšem.  

 

 Ke ďže viem, že niekde chcem prida ť, takže musíme 

niekde ubra ť alebo prida ť. V mojom prípade ja navrhujem 

takýto návrh uznesenia: 

 

 Navrhujem zvýšenie finan čných prostriedkov v položke 

bežné príjmy v časti 121, to je da ň z nehnute ľností o  

13 500 Eur, to je na chod tej škôlky na 4 mesiace.  

 Z 26 000 600 na 26 613 500 Eur a ich použitie na 

navýšenie položky v bežných výdavkoch v časti 9.3. 

neštátne školské zariadenia zo 6 074 000 Eur na 6 0 87 500 

Eur na ú čelové využitie pre financovanie Cirkevnej 
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materskej školy Jána Pavla II vo Vajnoroch na obdob ie 

september až december v roku 2012.  

 

 V prípade, že si to osvojí pán Panák, tak bude ten to 

návrh predložený na hlasovanie. Ďakujem.  

 

  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán starosta Šramko.      

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja by som len v krátkosti; le n 

nie je takmer po čuť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, keby ste sa uk ľudnili. Tá diskusia sa pomaly 

uzatvára. Čiže keby sme sa navzájom po čúvali. 

 Slovo má pán starosta z Lama ča. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem. Ja len k dvom veciam. Čo sa týka tej sumy, 

ktorá sa odoberá z participatívneho rozpo čtu a prechádza 

na návrh, na projekt na križovatku Vran čovi čová - 

Hodonínska, chcem poveda ť, ako poslanec mestský som zažil 
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to, že aby sme rozpo čet neotvorili a pán viceprimátor prvý 

povedal, dávam chlapské slovo, že sa to za čne projektova ť. 

Chlap aj s chlapským slovom odišiel, ni č sa neza čalo 

projektova ť.  

 

 A ja preto hovorím, jednoducho musí to by ť v tom 

rozpo čte, aby sme vedeli aké prostriedky treba na 

realizáciu. Som presved čený, že v tom participatívnom 

rozpo čte sa plánujú pekné, dobré veci, ale v tej 

križovatke ozaj sa stalo zopár smrte ľných prípadov. A 

naposledy na bezpe čnos ť sme tam zabezpe čili mera če 

rýchlosti. A v de ň osádzania mera čov tam matka vlastným 

telom zachránila decko. Má dolámané nohy, ťažké operácie, 

ale ona ho mala chvalabohu z druhej strany a zrazil o tam 

teda mami čku s deckom. Decku sa chvalabohu ni č nestalo. Ja 

nechcem, aby sa tam stávali smrte ľné prípady. Je to tam 

veľmi nebezpe čné.  

 Takže ve ľmi pekne ďakujem za podporu všetkých 

poslancom k tejto zmene v rozpo čte. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Panák. 

 

 

Ján  P e n á k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  

 Ja si osvojujem návrh pána starostu Mrvu tak ako h o 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 K tomu len chcem poveda ť, že tie finan čné prostriedky 

na zvýšenie dane z nehnute ľností sme už minuli. Jedná 

faktická. 

 

 A druhá je tá, že vä čšina neštátnych zariadení, ktoré 

sa otvárajú, to kritické obdobie september až decem ber 

prekonáva z vlastných zdrojov, pretože mesto na to nemá 

rozpo čtované peniaze.  

 

 Ak ten návrh bude prijatý, samozrejme, že tie peni aze 

tam budú. A budú alokované pre tú škôlku. Vä čšinou tí 

neštátni zria ďovatelia s tým po čítajú, že štát financuje 

tie veci, až ke ď mu prídu údaje. To znamená, prídu detí, 

na tie detí dostane mesto peniaze. A potom už to 

zariadenie, ke ď je zaradené do siete, prináša mestu 

peniaze a môže ich teda dáva ť.  

 

 Ale avizujem len tieto dve poznámky. Proste obvykl e 

je to, že sa to financuje až od januára. 

 Pani poslanky ňa Ondrišová je posledná prihlásená z 

poslancov. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Moje vystúpenie skôr bude iba také  

apela čné a bude to teda v rámci mestskej časti Bratislava 
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- Lama č a križovatke Hodonínska - Vran čovi čová, kde by som 

skuto čne chcela poprosi ť o podporu pri tomto projekte, kde 

sa neskôr teda našla možnos ť, že by sa mohlo vy členi ť  

70 000 Eur na túto križovatku. 

 

 A je to naozaj preto, že mestská časť Bratislava - 

Lamač prosí o túto križovatku 10 rokov. Skuto čne 10 rokov 

sa nedokáže, alebo nedokázalo doteraz v rozpo čte nájs ť, 

nenašli sa finan čné prostriedky.  

 

 

 A tak ako hovoril pán starosta Šramko z mestskej 

časti Lama č, skuto čne môžem iba potvrdi ť, že je to 

križovatka, kde sa za posledných 10 rokov stalo nie koľko 

dopravných nehôd. Kde bola kolízia dopravného prost riedku 

s chodcami, ktoré sa potom naozaj kon čia, aj ke ď nie 

fatálne, ale katastrofa je to s vážnymi zraneniami.  

 

 Preto by som chcela poprosi ť o podporu, lebo skuto čne 

je to ve ľmi dôležité pre Lama č, aby táto križovatka bola 

nejakým spôsobom regulovaná; či už svetelne alebo nejako 

inak.  

 Jednoducho to už nechávam na odborníkov. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Panák ale len na krátke 

vystúpenie, pretože už minul svoje možnosti, prihlá si ť sa. 

Takže nech sa pá či. 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

110  

 

Ján  P a n á k, poslanec MsZ:     

 Ja by som chcel len pre číta ť návrh pána starostu 

Mrvu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja myslím, že tu zaznelo, že si ho osvojuješ, pán 

poslanec. Takže to nie je potrebné číta ť, ten návrh sme tu 

počuli. Formálne bolo splnené to čo malo by ť splnené. Keby 

nebolo, ja by som na to upozornil. 

 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, do diskusi e 

sa už neprihlásil nikto z poslancov. 

 

 Mám tu jedného záujemcu z radov ob čanov.  

 Peter Nedoros čík z Ob čianskeho združenia Utópia by 

chcel vystúpi ť k bodu č. 6. 

 

 Chcem sa opýta ť, to je za to, aby mohol vystúpi ť? 

 Nech sa pá či, prosím, zdvihnite ruku, ktorí ste za. 

 (Hlasovanie.) 

 Musím poveda ť, že vás je málo. 

 Že vás je málo, to znamená, že nemôžem udeli ť slovo 

pánovi Nedoros číkovi. 

 

 Ke ďže nikto do diskusie nie je prihlásený, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 

 A dovo ľte v závere čnom slovo ve ľmi krátko a stru čne 

zareagova ť na to čo zaznelo. 
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 Jeden okruh, o ktorom sa tu diskutovalo širšie, bo la 

otázka využitých pe ňazí na média. My ich máme alokované v 

rozpo čte na Televíziu, a je tu návrh, aby sa to alokovalo  

aj na iné zdroje. To znamená Kuriér, Bratislavské n oviny, 

potom je tam návrh na to, aby sa to alokovalo na úp lne iné 

média, aby sme urobili sú ťaž. 

 

 Ja sa priznám, že by som bol priate ľom skôr toho, aby 

sme si k tomu urobili samostatný materiál. Povedali , ko ľko 

tá Televízia vysiela, čo robí ako úlohy pre mesto, aké 

máme iné návrhy. Ja sa tomu nebránim, pán poslanec 

Zaťovi č, to hovorím o vašom návrhu. Ani si nemyslím, že je  

zlé koncipovaný, idete dobrým smerom. 

 

 Ale urobme si k tomu dobrý podklad.  

 Skôr keby ste nás požiadali. Ak to neurobíte, ja t o 

urobím sám.  

 Ak ten návrh neprejde, pána poslanca Za ťovi ča, 

predložíme vám na február analýzu toho, čo pre mesto 

poskytujú peniaze, ktoré dávame na Bratislavskú tel evíziu. 

A prípadne s vami vydiskutujem, aké máte predstavy o 

ďalšom postupe, a dáme nejaké alternatívy. 

 

 Ja by som bol rád, keby ste k tomu mali podklady, aby 

sme o takej vážnej veci rozhodli iným spôsobom než pri 

rozpo čte, ke ď sa to vyriešilo len nejakým pozme ňujúcim 

návrhom. 

 

 To bola, prosím, jedna rovina toho, čo sa tu 

diskutovalo. 
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 Potom tu zaznel návrh pána poslanca Ágoštona na 

terasy, ktorý berie z Mestských lesov.  

 

 Tiež by som to riešil možno v tom samotnom materiá li 

terasy, ktorý sme pris ľúbili, že máme spracovaný a naozaj 

bol predložený na operatívnej porade a pôjde do 

zastupite ľstva vo februári. Tam by som prípadne riešil 

peniaze. 

 Ale hovorím to ako predkladate ľ. Vy, samozrejme, 

zvážite, čo s tým urobíte.    

 

 

 A potom je tu ten okruh diskusie o toaletách na 

Devíne, či áno alebo nie. 

 

 Technicky je to, prosím, vymyslené tak, že ten náv rh, 

ktorý pán poslanec Kolek predložil na finan čnej komisii, 

tá ho schválila, ja som si ho osvojil, bude hlasova ný ako 

prvý.  

 Ak prejde, potom sa z neho dajú bra ť. To znamená, tie 

návrhy sú ako keby k nemu.  

 

 Ak tie návrhy nebudú podporené, zostane tam 90 000 .  

 Ak návrhy podporíte, znamená, že ste znížili tú su mu,  

ktorú vy členila finan čná komisia na návrh pána poslanca 

Koleka pre riešenie tohto problému.  

 

 Prosím, rozhodnite sa tak ako to vidíte z vášho 

pohľadu. 

 Chcel som len upozorni ť skôr na tú techniku.  
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 Tie ďalšie návrhy, ktoré tu padli, pod ľa mňa sú 

vecné, korektné. Návrhy na pres ťahovanie ZUŠ, parkoviská v 

Petržalke a podobne, tam sa rozhodnete pod ľa vlastného 

uváženia. Sú zdrojovo kryté, pretože v tom programe  11.4. 

sa ukázalo, že tá rezerva ktorá tam bola, bola o ni ečo 

vyššia ako sme o nej hovorili na finan čnej komisii. Čiže 

nie sú to návrhy, ktoré by išli do prehlbovania def icitu 

rozpo čtu; teda neboli by kryté. Ako deficitný, ten 

rozpo čet, samozrejme, by ť nemôže. Ale sú kryté, čiže je 

možné o nich rozhodnú ť. Nechám to na vaše posúdenie a 

uváženie.  

 

 

 Vážené dámy a páni, týmto sme vy čerpali diskusiu aj 

závere čné slovo. 

 A teraz bude nasledova ť ťažká práca návrhovej 

komisie, ktorá bude uvádza ť jednotlivé návrhy na 

hlasovanie. 

 

 Ale zrejme pán Za ťovi č sa chce vyjadri ť procedurálne 

k svojmu návrhu.  

  

RNDr. Martin  Z a ť o v i č, poslanec MsZ: 

 Ja som mal na vás jednu otázku, ktorú ste 

nezodpovedali. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A to šport. Už viem. Prepá čte. 
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 Šport je prosím téma, kde v tom programe, ktorý st e 

citovali, zapájame pre šport, ktorý máme vytvorený,  a do 

ktorého sme v roku 2011 nevložili žiadne peniaze. T o treba 

otvorene poveda ť, a tak ten rozpo čet je.  

 

 Vy ste upozornili na platné uznesenie, ktorým to 

budeme musie ť robi ť. 

 Čiže okrem toho, že nám štát prikázal, že máme plati ť 

daň z predaja majetku, asi 1,8 milióna, budeme musie ť 

vklada ť peniaze aj do fondu. Vyrovnáme sa s tou úlohou, 

pretože inú možnos ť nemáme. Je to uznesenie prijaté.  

 Ale v tejto chvíli nemáme čo zapoji ť. Hovorím to 

veľmi otvorene, tak to je. 

 

 A vlastne áno, pani námestní čka ma upozor ňuje, že to 

uznesenie je tak prijaté, že sa tam presúva z preby tku 

hospodárenia. Ak nebude prebytok hospodárenia, tak sa do 

toho fondu nemôže da ť ni č.  

 

 To je, samozrejme, nie riešenie toho, čo vy, pán 

poslanec chcete.  

 Čiže zrejme sa k tomu budeme musie ť vráti ť.  

 Je to len na vysvetlenie; prepá čte, že som na to 

nereagoval.  

 Ďakujem. 

 

 Teraz je tu naozaj priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 Prosím, keby ste uvádzali návrhy poslancov, tak ak o 

boli predložené, aby mohlo by ť o nich rozhodnuté. 
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 Pán poslanec, už nemôžte ma ť slovo. Iba k návrhom, 

ktoré zazneli k hlasovaniu, už k ni čomu inému. 

Ospravedl ňujem sa. 

 

 Slovo má pani Krištofi čová, ako predsední čka 

návrhovej komisie.  

 Pani poslanky ňa, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhová komisia dostala 8 návrhov. Ako prvý návrh  

podal pán poslanec Za ťovi č. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani predsední čka, chcem vás upozorni ť, že ako o 

prvom, budeme rozhodova ť o návrhu finan čnej komisie, ktorý 

sme povedali, že budeme rozhodova ť spolo čne tak ako bol 

písomne predložený. A nebol spochybnený zo strany 

poslancov.  

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Dobre. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže, aby sme urobili to, čo máme urobi ť ako prvé. 
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 A potom budú návrhy poslancov.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Dobre. Takže ako prvé všetci to dostali na stôl. J e 

to dopl ňujúci a pozme ňujúci návrh k návrhu rozpo čtu 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bol schválený k omisiou 

finan čnej stratégie pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta. Bol to vlastne doplnok k bodu č. 6, a budeme o 

tomto materiáli hlasova ť tak ako bol predložený. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, môžeme hlasova ť? 

 Či, pán poslanec, vy chcete k tomu nie čo poveda ť? 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som bol poverený ešt e 

predsedom finan čnej komisie, pánom Nesrovnalom, ktorý tu 

teda nie je prítomný, aby to bolo tak ako to bolo p rijaté 

na finan čnej komisii s tým uspôsobením uznesenia potom ako 

celku k bodu 4.  

 

 Takže som chcel, aby to potom bolo ako vcelku poki aľ 

ako je to v rámci uznesení finan čnej komisie. Teda to 

tlmo čím, aby to bolo vcelku. Viete, o ktorom vravím? 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Viete, o čom hovorím. Toto, samozrejme, s tým návrhom 

nesúvisí, ale ja som povinný poveda ť, aj ďakujem, že ste 

mi to pripomenuli. 

 

 Chcem ako predkladate ľ stiahnu ť bod B.4. uznesenia.  

 B.4 uznesenie, kde sa malo da ť splnomocnenie 

primátorovi na to, aby robil niektoré rozpo čtové opatrenia 

bez toho, že by bolo nutné ich predklada ť do 

zastupite ľstva.  

 

 Nasledujem príklad svojho kolegu pána predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý rovnaké g esto 

urobil vo či poslancom zastupite ľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja, kde všetky rozpo čtové opatrenia budú 

predložené do zastupite ľstva BSK, a rovnako odteraz to 

bude plati ť aj v zastupite ľstve mestskom.  

 

 Čiže ďakujem za to upozornenie. Ja som avizoval, že 

tento krok chcem urobi ť a v úvodnom slove som to neurobil. 

Čiže, na základe vášho upozornenia, pán poslanec, s ťahujem 

bod B.4 ako predkladate ľ. O ňom v uznesení, ke ď hlasova ť 

budeme mať závere čné hlasovanie, hlasova ť nebudeme.  

 To hovorím pre návrhovú komisiu.   

 Tie dôvody som vysvetlil a myslím že sú zrozumite ľné 

pre všetkých poslancov. 

 

 Vrátime sa teda k tomu, že máme predložený návrh 

finan čnej komisie na 18 zmien návrhu rozpo čtu, ktoré 
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hlasujeme na jedno hlasovanie, pretože takto to pre dkladá 

návrhová komisia. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tom komplexnom  

návrhu zmien, ktorý predložila finan čná komisia. 

 Nech sa pá či. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Štyridsa ťjeden za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 Konštatujem, že sme návrhy finan čnej komisie 

schválili.  

  

 Pani predsední čka, nech sa pá či, teraz návrhy 

poslancov. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Prvý návrh pozme ňujúci dal pán poslanec Za ťovi č. Je 

to k návrhu uznesenia bod C, ukladá riadite ľovi 

magistrátu. Pôvodný text ozna číme číslo 1 a dop ĺňame č. 2, 

vyhlási ť výberové konanie na prerozdelenie rozpo čtovaných 

prostriedkov pre najmenej dve média s celomestskou 

pôsobnos ťou so zrete ľom na efektívne pokrytie - zásah čo 

najvyššieho po čtu obyvate ľov Bratislavy pod ľa štandardnej 

metodiky plánovania komunikácie do; termín do 31. j anuára 

2012. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Technicky len upres ňujem, že to môže by ť žiada 

primátora, lebo uklada ť riadite ľovi sa pod ľa novely zákona 

o obecnom zriadení nedá; ale to je technická vec. 

 K tej vecnej stránke som sa vyjadril. 

 Čiže je tu priestor pre vás. 

 

 Hlasujeme o návrhu pána poslanca Za ťovi ča. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte.     

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťtri za, dvaja proti, sedmi sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že tento dopl ňujúci návrh pána poslanca 

Zaťovi ča bol schválený. 

 

 Pani predsední čka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ešte minútu. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. Komisia sa potrebuje poradi ť. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ešte raz by som sa vrátila k návrhu pána Za ťovi ča.  
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 On doplnil nám k vyhláseniu výberového konania na 

programe 6.4. toto vypadlo, to nám doplnil. Čiže toto na 

programe 6.4. nám vypadlo. Toto by sme chceli dopln i ť. A 

pokra čova ť, v prerozdelení rozpo čtových prostriedkov 

najmenej na dve média, at ď. 

 Takže dáme opätovne hlasova ť o tom istom.  

 Tu len upres ňujeme toto čo on chce, kde sa nachádza v 

materiáli, že je to pod programom 6.4.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže, prosím, hlasujeme ešte raz s tým, že v tom 

uznesení je upresnené, že ten návrh sa týka výberov ého 

konania vo vz ťahu k prostriedkom 6.4. Mestská televízia. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Pán poslanec to upresnil, čiže ako keby sme dvakrát o 

tom istom.  

 Ale tento druhý návrh je iný.  

 A aby bol prijatý v tej podobe ako ho pán poslanec  

predložil, treba hlasova ť ešte raz.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdva za, štyria proti, šiesti sa zdržali. 

 Tento návrh sme prijali. 

 

 Ale tým negujeme ten predošlý.  

 To znamená, nebudú dva identické. 
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 Ten druhý návrh vlastne neguje ten predošlý, čiže 

bude len jedno uznesenie. 

 

 Pani predsední čka návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďalší návrh máme od pána poslanca Drozda, ktorý 

navrhuje v programe 6.4. funk čná klasifikácia 01.1.1.6, 

výdavky verejnej správy obcí, ekonomická klasifikác ia, 

položka 630 tovary a služby nasledovne: 

 Po prvé, podpora 6.4., pardon podprogram 6.4. podp ora 

Mestskej televízie, premenova ť. 

 

 Nový názov znie: Podpora mediálnej komunikácie, 

komuniálnych vecí s verejnos ťou.  

 

 

 Druhá, bod 2. V druhom riadku podprogramu 6.4. 

Mestská televízia na strane 110 materiálu, doplni ť číslo 

prvku, projekt, nasledovne 6.4.1. 

 Ešte raz pre čítam 6.4.1. 

 

 Po tretie, zníži ť objem finan čných prostriedkov v 

riadku Mestská televízia o 70 000 Eur na 250 400 Eu r pre 

záväznú časť v roku 2012 aj pre prognózu roku 2013 a 2014. 

 

 Po štvrté, doplni ť číslo projektu, prvku projekt 

6.4.2. Bratislavský kuriér s výdavkom 35 000 Eur pr e 

záväznú časť roku 2012 aj pre prognózu roku 2013 a 2014. 
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 Po piate, doplni ť číslo prvku, projekt 6.4.3. 

Bratislavské noviny s výdavkom 35 000 Eur pre záväz nú časť 

roku 2012 aj pre prognózu roku 2013 a 2014.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vieme, prosím, o čom ideme hlasova ť?  

 Ja vám to vysvetlím iným jazykom. Peniaze, ktoré s ú 

teraz alokované len na Bratislavskú televíziu by sa  

roz členili na tri časti. Časť z nich by zostala 

Bratislavskej televízii, znížená o 70 000 Eur, to j e návrh 

pána poslanca.  

 A tie peniaze, ktoré ušetril tým, že zníži 

Bratislavskej televízii by 35 išlo na Kuriéra a 35 na 

Bratislavské noviny. 

 To je návrh, ktorý pán poslanec predložil. 

 

 Aby ste tomu rozumeli, technicky je to vyjadrené t ým, 

že tam zriadil osobitné kolónky, aby sme tieto ciel e mohli 

financova ť.  

 Čiže o tomto teraz hlasujeme.  

 Zníži ť Bratislavskej televízii 70 a da ť tie peniaze 

na Bratislavský kuriér a Bratislavskú televíziu. 

 Môžem da ť, prosím, hlasova ť?  

 Vieme všetci o čom budeme hlasova ť? 

 Nech sa pá či, hlasujeme o návrhu pána poslanca 

Drozda. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 
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 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Sedem za, sedem proti, dvadsa ťšes ť sa zdržalo, jeden 

poslanec nehlasoval.  

 Konštatujem, že tento návrh sme neprijali.  

 

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ďalší návrh máme od pána poslanca Drozda.  

 Návrh na zmenu, doplnenie navrhnutého uznesenia.  

 

 Navrhnú ť presunú ť prostriedky z programu č. 11, 

podprogram 11.4. rozvojové projekty, elektronizácia  

služieb bratislavskej samosprávy vo výške 10 000 Eu r do 

programu č. 2, podprogramu č. 2.6. lepšie možnosti 

parkovania - na prípravné práce súvisiace s revital izáciou 

parkoviska pri vchode na trhovisko Mileti čova zo strany od 

Rúžovej doliny.  

 A je tu v zátvorke, kapitálové výdavky. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o tomto návrhu p ána 

poslanca Drozda.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných. 
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 Devätnás ť za, nikto proti, dvadsa ťdva poslancov sa 

zdržalo.   

 Konštatujem, že sme neprijali tento návrh.  

 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďalší návrh máme od pána poslanca Havrillu. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec Havrilla stiahol, čiže o tomto návrhu 

nehlasujeme. On podporuje návrh kolegu pána poslanc a 

Osuského. Čiže on svoj návrh stiahol. Ja som to avizoval, 

len zrejme ste ma nepo čuli. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 To bolo potichu čky.  

 

 Ďalší návrh máme od pána poslanca Ágoštona.  

 Návrh na zmenu alebo doplnenie je navrhnú ť, presunú ť 

prostriedky z programu č. 4 životné prostredie, podprogram 

4.2. prostredie pre život, prvok 4.2.3. údržba Mest ských 

lesov z príspevku Mestským lesom vo výške 130 000 E ur do 

programu č. 5 nakladanie s majetkom mesta, podprogram 5.1. 

starostlivos ť o bytové a nebytové priestory, prvok 5.1.1. 
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správa bytového a nebytového fondu - oprava terás v  

Petržalke na pozemkoch hlavného mesta. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hlasujeme o návrhu pána poslanca Ágoštona. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ť poslancov hlasovalo za, šiesti proti, šiesti 

sa hlasovania zdržali. 

 Návrh pána poslanca Ágoštona sme prijali.  

 

 Nech sa pá či, pani predsední čka, ďalší návrh. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. Ďalší pozme ňujúci návrh podal pán poslanec 

Osuský. Bod 6. rozpo čet hlavného mesta, materiál. 

Pozmeňujúce návrhy, návrh č. 11, podprogram 5.1.4. 

výstavba verejných WC v Devíne. Na projekte 5.1.4. 

ponecha ť 20 000 Eur a následne prideli ť 20 000 Eur 

Televízii Bratislava a 50 000 Eur na obnovu komunik ácie 

Račianska.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 On vlastne berie z tých 90 000, ktoré sme alokoval i 

na 5.1.4. návrh pána poslanca Koleka. Teraz sa z ni ch 
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berie a dáva sa len 20, a ostatné sú alokované tak ako 

navrhol pán poslanec. 

 

 Pod ľa mňa ten postup je procedurálne v poriadku.  

 Tie peniaze v tejto chvíli existujú, lebo sme o ni ch 

rozhodli, a je možné o nich rozhodova ť ďalej, ak to 

získava vašu podporu.  

 Myslím, že všetci rozumiete, že kde sa nachádzame.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Osuského, ktorý chce iným spôsobom rieši ť ten 

problém, o ktorom tu bolo diskutované. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Šestnás ť za, štyria proti, dvadsiati sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že návrh pána poslanca Osuského nebol  

prijatý.  

 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďalší pozme ňujúci návrh podal spolo čne pán Čaplovi č,  

Kali ňák a pani Farkašovská.  

 Navrhnú ť presunú ť prostriedky z programu č. 11, 

podprogram 11.4. rozvojové projekty, elektronizácia  

služieb bratislavskej samosprávy vo výške 65 000 Eu r do 

programu č. 2, podprogramu 2.6. lepšie možnosti 

parkovania, prvok 2.6.1. budovanie parkovacích mies t, 
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budovanie parkovísk v mestskej časti Petržalka - 

kapitálové výdavky. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, hlasujeme o návrhu pani poslankyne 

Farkašovskej, ktorá ho predniesla aj v mene dvoch s vojich 

kolegov.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťštyri za, traja proti, dvanásti sa hlasovania 

zdržali, jeden poslanec nehlasoval.  

 Konštatujem, že návrh pani poslankyne Farkašovskej  

sme schválili. 

 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďalší návrh podal pán poslanec Len č. Podprogram 9.2. 

základné umelecké školy do tabu ľky návrhov rozpo čtov na 

rok 2012 doplni ť kapitálové výdavky 30 000 Eur, celkom  

6 413 179 Eur, prvok 9.2.3. Základnej umeleckej ško le 

Podjavorinskej, do tabu ľky návrh rozpo čtov na rok 2012 

doplni ť kapitálové výdavky 30 000 Eur, celkom 134 830 Eur.   

 

 Do ďalšej tabu ľky, do kolónky ukazovate ľov doplni ť: 

zabezpe či ť pres ťahovanie a riadne fungovanie základnej 
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umeleckej školy do vyhovujúcich priestorov. Do koló nky 

cie ľová hodnota doplni ť za čiatok školského roka 2012/2013 

sumu 30 000 Eur zo zvýšeného výberu dane z nehnute ľností, 

ktoré budú zvýšené o sumu 30 000 Eur v tabu ľke 

kvantifikácia da ňových príjmov riadok da ň z nehnute ľností. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Len ča. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)   

 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťsedem za, jeden proti, traja sa hlasovania 

zdržali. 

 Návrh pána poslanca Len ča bol prijatý.  

 

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Máme tu ešte dva návrhy pána poslanca Panáka, ktor ý 

si osvojil návrhy pána starostu Mrvu. 

 Návrh: Presunú ť prostriedky z programu č. 11, 

podprogram 11.4. rozvojové projekty, elektronizácia  

služieb bratislavskej samosprávy vo výške 11 000 Eu r do 

programu č. 2, podprogram č. 2.1. správa a údržba 

komunikácií, na opravu komunikácie Ro ľnícka ulica vo 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, hlasujeme o prvom návrhu pána poslanca 

Panáka. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, jeden proti, dvaja sa hlasovania 

zdržali.  

 Prvý  návrh pána poslanca Panáka bol schválený. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Posledný návrh máme od pána poslanca Panáka. 

 Navrhujem zvýšenie finan čných prostriedkov v položke 

bežné príjmy, v časti č. 121 da ň z nehnute ľností o 13 500 

Eur z 26 600 000 Eur na 26 613 500 Eur a ich použit ie na 

navýšenie položky v bežných výdavkoch č. 9.3. neštátne 

školské zariadenia zo 6 074 000 na 6 087 500 Eur na  

účelové využitie pre financovanie Cirkevnej materskej  

školy vo Vajnoroch na obdobie 09. - 12./12, t.j. Já na 

Pavla II.  

 Dop ĺňam, materská škola.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže rozumieme tomu návrhu.  
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 Na konto zvýšenej dane sa presúvajú peniaze ú čelovo 

ur čené na financovanie Cirkevnej materskej školy vo 

Vajnoroch na 4 mesiace budúceho kalendárneho roku.  

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasuje o druhom návrhu p ána 

poslanca Panáka. 

 Vo Vajnoroch ide spolupráca naprie č politickým 

spektrom a prináša to pozitívne výsledky pre Vajnor y. Je 

to tak, obidva návrhy boli schválené. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjeden prítomných. 

 Tridsa ťdevä ť za, nikto proti, dvaja sa hlasovania 

zdržali. 

 Konštatujem, že aj druhý návrh pána poslanca sme 

schválili. 

 

 Pani predsední čka, všetko? 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Áno. To je všetko. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené dámy, páni, dostali sme sa v našom 

prerokovávaní rozpo čtu k bodu, kedy budeme hlasova ť o 

rozpo čte ako celku. 

 Máme schválené dopl ňujúce a pozme ňujúce návrhy, ktoré 

ste prijali. 
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 Predkladám vám na závere čné hlasovanie materiál ako 

celok.  

 

 Prosím, keby ste sa prezentovali a hlasovali o náv rhu 

rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy n a 

roky 2012 až 2014 v znení pozme ňujúcich a dopl ňujúcich 

návrhov, ktoré boli prijaté na dnešnom zastupite ľstve. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťdva prítomných poslancov. 

 Tridsa ťsedem hlasovalo za, nikto nebol proti, štyria 

sa hlasovania zdržali, jeden nehlasoval. 

 (Potlesk.) 

 

 Dámy a pni, ve ľmi pekne vám chcem po ďakova ť za 

zodpovedný prístup ku prerokovaniu tohto ve ľmi zložitého 

materiálu a za rozhodnutie, ktoré sme práve prijali . 

 

 Vyhlasujem teraz obednú prestávku.  

 Pozývam vás na obed.  

 Podáva sa v mezaníne aj šampanské. Podáva sa preto , 

že si myslím, že si to rozhodnutie, ktoré ste teraz  

urobili, zaslúži. 

 Takže prestávka bude do 13,30 h. 

 

 (Prestávka od 12,47 h do 13,30 h. Po nej:) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, keby s te 

sa vrátili z priestorov mimo rokovacej sály, aby sm e mohli 

pokra čova ť v našom dnešnom rokovaní.  

 

 Je 13,39 h, čiže už prešla prestávka, ktorú sme si 

dohodli.  

 Pekne prosím, keby ste sa vrátili do rokovacej sál y.  

 

 H ľadá sa aj riadite ľ magistrátu, ktorý má predloži ť 

najbližší materiál, ktorý máme prerokováva ť, takže prosím, 

aby aj on sa vrátil do rokovacej miestnosti. Áno, r obí 

viano čný strom ček, to bolo pekné. Ten máme ozdobený v tej 

zadnej časti našej rokovacej miestnosti. 

 Poprosím pána riadite ľa, ak ma po čuje, aby prišiel do 

rokovacej miestnosti a otvoríme rokovanie popolud ňajšie.  

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

 otváram popolud ňajšiu časť nášho rokovania.  

 

 Pokra čujeme bodom č. 7. 

 

 

BOD 7:  

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2011  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ke ďže tu nie je pán riadite ľ, uvediem ten materiál 

ja.  

 Možno si poviete, že pre čo má zmysel ešte v decembri 

upravova ť rozpo čet na rok 2011. Ale ten dôvod je ve ľmi 

jednoduchý, sú v ňom potrebné urobi ť také rozpo čtové 

presuny, ktoré nevieme urobi ť bez zastupite ľstva aj v 

súvislosti s tým dnešným rozhodnutím, že všetky roz počtové 

opatrenia pôjdu cez mestské zastupite ľstvo. Budeme ich 

rieši ť teda aj v budúcnosti takým istým spôsobom. 

 

 A  na to, aby sme na záver roka mohli vykáza ť správne 

použitie pe ňazí, potrebujeme zoh ľadni ť osobitné príjmy, 

ktoré sme získali predajom majetku, zaplatením závä zkov 

ktoré mesto malo a ďalšie zmeny, ktoré nájdete v tom 

predloženom návrhu na zmenu rozpo čtu. 

 

 Čiže predkladáme vám návrh, ktorý sa týka len ve ľkých 

vecí, ktoré je potrebné, tak povediac, uprata ť. Teda 

rozhodnú ť o nich, či áno je možné takto peniaze použi ť 

alebo nie je možné. Ak povieme, že to nie je možné,  

samozrejme že tie peniaze potom zostanú pre potrebu  

budúceho roku.  

 

 Ale sú tu naliehavo rozpo čtové položky, ktoré je 

treba pokry ť peniazmi, a tie sú predložené v tomto návrhu 

materiálu. 

 

 Čiže s týmto krátkym uvedením vám predkladám bod č. 7 

- Návrh na zmenu rozpo čtu, a otváram k nemu diskusiu. 

 Nech sa pá či. 
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 Ke ďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram možnos ť 

sa prihlási ť a dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Hlasujeme o návrhu tak ako bol predložený. 

 

 

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 návrhov ej 

komisie na uznesenie k tomuto bodu programu. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťpäť hlasovalo za, nikto proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 7.   

 

 Bod č. 8. 

 

 

 

BOD 8:  

Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Požiadali ma pani starostky a páni starostovia, kt orí 

sú tu prítomní, aby sme prerokovali ten bod v porad í ak by 

bolo potrebné sa vyjadri ť z ich strany, aby mali takú 

možnosť.  

 

 Takže vám predkladám návrh, ktorý ste dostali a kt orý 

z poh ľadu mestského zastupite ľstva rieši dve veci. 

 

 Po prvé, mestské zastupite ľstvo berie na vedomie 

podiely, ktoré vyšli pre jednotlivé mestské časti z 

hľadiska objektívne stanovených kritérií, ktorými sú v 

zmysle nariadenia vlády po čet obyvate ľov. Po čet obyvate ľov 

prenásobený ve ľkostným koeficientom. Po čet detí, 

prepo čítaný po čet detí a po čet seniorov. A plus je tam 

pridaná da ň z nehnute ľností, ktorá samozrejme pridáva 

finan čné prostriedky najmä tým mestským častiam v tom 

koeficiente, ktoré majú vyšší výber dane z nehnute ľností.  

 

 V materiáli po druhé sa rozhoduje otázka solidarit y, 

ktorá tu už bola dnes zmienená a ktorá v štatúte me sta je 

upravená v článku 91 tak, že nemôže by ť menšia ako 3 %. 

 

 Ke ďže medzi starostami prebieha istá diskusia aká tá 

miera solidarity má by ť, a zrejme v tomto zmysle ešte budú 

sa snaži ť otvori ť štatút v priebehu roku 2012, navrhujem 

aby sme ten najmenší spolo čný menovate ľ dohody v tejto 

oblasti našli v tom, že stanovíme solidaritu na výš ku 3 %. 

To znamená 2 118 018 Eur bude tá miera solidarity, ktorá 

každej mestskej časti medzi tými siedmymi tzv. malými 

mestskými časťami prinesie do rozpo čtu plus 302 574 Eur, 
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čo je zhruba na úrovni minulého roku. Asi 400 Eur ch ýba do 

toho, čo sme prerozde ľovali minulý rok, ke ď bola 

solidarita vo výške 3,29 %. Vzh ľadom na nárast absolútneho 

objemu toho čo získavajú mestské časti tá solidarita vyšla 

zhruba na úrovni minulého roku. 

 

 Toto je rozhodnutie, ktoré robí mestské 

zastupite ľstvo meritórne. Bez neho nie je možné tie 

solidárne peniaze poskytnú ť.   

 

 Preto vám navrhujem, aby sme zobrali na vedomie ti e 

podiely, ktoré sú objektívne a dajú sa prepo číta ť, pretože  

sú na základe objektívne stanovených kritérií.  

 

 A po druhé, stanovili solidaritu vo výške 3 % na r ok 

2012. 

 To ľko úvodné slovo. 

 

 Otváram diskusiu do ktorej sa hlási ako prvý pán 

starosta Mrva. 

 

 

Ing. Ján  M r v a, starosta Mestskej časti Bratislava - 

Vajnory: 

 Vážený pán primátor, vážení poslanci, ja som sa s 

materiálom vlastne oboznámil dneska ráno, aj vy ste  ho 

dostali dneska ráno na stôl. Ja sa chcem len kratu čko 

spýta ť: 

 V návrhu uznesenia je uvedená tabu ľka koeficientov 

alebo percentuálnych podielov, a tá je rovnaká ako v roku 

2011.  
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 V dôvodovej správe na strane 6 je tabu ľka s 

prepo čítanými podielmi na rok 2012.  

 

 Vlastne moja otázka je, že pre čo teda tam není v 

návrhu uznesenia tá tabu ľka? 

 To je jedna otázka.  

 

 A chcem potvrdi ť slová pána primátora, že sme sa 

dohodli aj na mestskej rade, kde si povedal, že 3 % , nie 

3,29 ako minulý rok, ale 3 % budú prepo čítané na 

solidaritu pre malé mestské časti. A takto to pripravíš 

ten materiál. 

 

 Len problém bol v tom, že bol pripravený nateraz, ale 

to ty vieš istotne, že asi si mal časový stres alebo 

nejako inak, pán primátor. 

 Takže tá otázo čka, že pre čo tá tabu ľka je iná?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta, ďakujem za upozornenie. 

 Chcem ako predkladate ľ upresni ť znenie toho 

uznesenia. Autoremedúrou opravujem tie podiely, aby  boli 

zhodné s tabu ľkou 2 s tým st ĺpčekom finálne podiely, ktorý 

je samozrejme aktuálny na rok 2012. A mne tam pri 

technickom prepisovaní zostali podiely z minulého r oku. 

Len v samotnom uznesení.  

 

 Vypo čítané je to správne, odôvodnené je to správne. 
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 Ale uznesenie, samozrejme, musí zodpoveda ť roku 2012. 

Čiže opravujem autoremedúrou ten hrubý st ĺpček v tabu ľke 

č. 2 na strane 6, ktorý hovorí 11,39 pre Staré Mesto  až po 

0,68 pre Rusovce.  

 To ľko na upresnenie.  

 Ďakujem za pripomienku. 

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené zastupite ľstvo, presne v 

tomto diskusnom príspevku som chcel da ť takýto pozme ňujúci 

návrh, pretože som nevedel, že je to len nejaká tec hnická 

chyba. Chcel som, aby to bolo v súlade s tou tabu ľkou č. 2 

st ĺpec 2 finálne podiely.  

 

 Pretože ako zástupca mestskej časti Bratislava - 

Staré Mesto v tomto zastupite ľstve musím konštatova ť, že 

sme to práve my Stavomeš ťania, ktorí platíme trojnásobnú 

solidaritu. Pretože my platíme solidaritu prvýkrát,  ke ď sa 

prerozde ľujú dane medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. 

 

 Druhýkrát zaplatíme solidaritu preto, že da ň z 

nehnute ľností sa nerozde ľuje pod ľa toho, ako sa vyberie v 

ktorej mestskej častí ale dáva sa do jedného balíka. 

 

 A aj po dnešnom dni vieme, že najvyššiu da ň z 

nehnute ľností platia Staromeš ťania.  

 A ešte platíme aj tento solidárny príspevok mestsk ým 

častiam.  
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 Čiže Staromeš ťania na fungovanie tohto mesta 

prispievajú tri razy zo svojich daní. A preto by bo lo pre 

mňa nespravodlivé ešte aj ten 0,04 %-ný rozdiel. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.   

 Slovo má pán starosta Šramko. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 

 Ďakujem, pán primátor. Mám takéto pripomienky k 

materiálu: 

 V prvom rade by som poprosil, chápem ťa, ke ď si bol 

starosta že si bol ten, ktorý to pripravoval zodpov edný a 

tak, ale teraz v polohe primátora som presved čený, že by 

to mal pripravova ť bu ď niekto za združenie, alebo možno 

ešte objektívnejšie by to malo by ť finan čné oddelenie.  

 

 A mám totiž problém s tým, že som si objektívne 

overil, aké máme zmeny po čtov obyvate ľov do plusu, máme 

prepo čítaný po čet žiakov do plusu a všetko do plusu. Ale 

neviem posúdi ť, či váhovými pomermi niekto je ove ľa lepší, 

lebo mne koeficient klesol. 

 

 No, jednoducho verím v bravúrnos ť primátora, že 

matematik je dobrý, že tam nie sú chyby, ale cez to  všetko 

môže sa niekedy chybi čka vloudi ť, a preto by to mal niekto 
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kontrolova ť, že všetky tie tri stupne aby bola jedna 

osoba, to nie je dobré. Ve ď je to presne o tom, že to 

niekto ešte len predsa skontroluje.  

 

 Takisto ten problém, že sme to dostali až dnes rán o, 

tak nám nedovolil ozaj objektívne urobi ť nejaké 

porovnanie. A som za to, aby sme to teda dostávali skôr. 

No, a samozrejme, tak ako sme sa dohodli starostovi a, 

nechceme brzdi ť nejaký ten ďalší krok, ale chceme sa k 

tomu vráti ť. Objektívne posúdi ť a prípadné zmeny, pokia ľ 

by sme dohodli v tom koeficiente, tak tie, ktoré bu dú 

dneska schválené sa v priebehu roku dajú dopracova ť. A 

táto záloha v podstate alebo platba, by sa považova la ako 

záloha na vyrovnanie.  

 

 Čiže vôbec v tom není žiaden problém. 

 Odporú čam poslancom, aby sa k tomu, v podstate aby to 

schválili. Ale my ako starostovia sa k tomu ešte ra z 

budeme vyjadrova ť. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. V tomto zastupite ľstve zastupujem malú 

mestskú časť Jarovce, a chcel by som apelova ť na 

poslancov, aby do budúcna neotvárali článok 91 štatútu 
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mesta, pretože ak si všimnete, tieto malé mestské časti, 

konkrétne Jarovce, v prípade že by solidarita 

neexistovala, dostali by len polovi čný rozpo čet, a z toho 

by sa naozaj nedalo vyži ť. Nedokázali by sme plni ť 

základné samosprávne funkcie.  

 

 Tak s 3 % súhlasím. Sta čí nám to na prežitie, ale 

prosím vás, aby ste do budúcna radšej nerozmýš ľali. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán starosta Pekár, a pán poslanec. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ve ľa toho čo povedal pán 

starosta Šramko som chcel poveda ť aj ja, pretože tie 

koeficienty niekde sa zvä čšovali, niekde sa zmenšovali. V 

Ružinove tam teda sa zvä čšovali alebo zvyšovali a ten 

podiel je dos ť zna čný. Práve za Ružinov má to tie svoje 

dôvody, ktoré budeme ur čite hovori ť na stretnutí 

starostov.  

 

 Ale na posledného predre čníka môžem zareagova ť v 

krátkosti. Nikto nechce hovori ť o zrušení tej solidarity, 

ale už teda v kuloároch bežia rozhovory o úprave to hto 

podielu.  
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 A ja by som sa prihováral naozaj v dnešnej situáci i, 

kedy robíme aj to s rozpo čtom, čo sme dnes rokovali, 

ur čité zmeny. Tak by som sa prihováral za zmenu štatút u v 

tomto bode. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Mne nedá neby ť 

nekriticky, a mám pocit, že to už robím na každom 

zastupite ľstve. Vy sám, pán primátor, ešte v pozícii 

starostu ste kritizovali bývalého primátora, ke ď 

predkladal materiály na poslednú chví ľu.  

 Mám pocit, že je to na každom zastupite ľstve a vždy 

sľubujete, že už sa to nebude opakova ť; a vždy sa to 

opakuje. 

 

 Neviem, čo také dôležité sa tam ešte menilo na 

poslednú chví ľu, že to nebolo možné da ť poslancom a teda 

starostom, ktorých sa to týka najviac, dopredu. To je 

jedna vec.  

 

 Druhá vec, ktorú som chcel poveda ť, je môj postreh z 

rokovania mestskej školskej rady, a týka sa to práv e tej 

solidarity.  
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 Pred mestskou školskou radou sa prezentovali 

jednotlivé mestské časti. A teda hovorili tam o školstve 

vo svojich mestských častiach.  

 

 Ja som z toho nadobudol taký dojem, a nechcem to t eda 

celkom generalizova ť, lebo možno neplatí to rovnako na 

všetky malé mestské časti, ale na rozdiel od ve ľkých 

mestských častí, ktorých zástupcovia tam rozprávali o 

problémoch, nedofinancovaní, majú všetky ve ľké mestské 

časti do 10 základných škôl alebo možno že aj viac, 

nepamätám si to presne. Malé mestské časti majú po jednej 

základnej škole, všade sú vymenené okná, škôlky, tr ináste 

platy a takéto záležitosti. 

 

 Možno je naozaj čas prehodnoti ť tú mieru tej 

solidarity.  

 

 A možno zníži ť to percento z tých 3 na neviem ko ľko, 

koľko sa dohodnú. Ale mám pocit, že malé mestské časti si 

už do istej miery zaplátali tie svoje potreby. A  

nehovorím, že nepotrebujú peniaze; všetci potrebuje me. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y     

 Ďakujem pán poslanec za vaše vystúpenie.  

 Chcú reagova ť traja re čníci. 

 Pán starosta Škodler.  
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Ing. Pavel  Š k o d l e r, starosta Mestskej časti 

Bratislava - Jarovce: 

 Ďakujem za slovo. Ja len chcem na predre čníka 

nadviaza ť v tom, že prezentácia každej školy, konkrétne 

teda budem hovori ť za Jarovce, mala časový limit 5 minút. 

Prosím vás, čo za 5 minút sa dá odprezentova ť? 

 

 Takže aj tie informácie, ktoré ste vy dostali, maj ú 

asi takú vypovedaciu hodnotu ako je ten čas, ktorý na to 

mali. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Možno, možno niektoré mestské časti naozaj 

majú povymie ňané okná na školách a škôlkach, napríklad 

Petržalka, a som rád že je to tam vymenené. Ale v 

Jarovciach, bohužia ľ, plátame to na tú školu, postupne sa 

snažíme na tých oknách nie čo vymeni ť, ale máme takmer 

polovicu ešte starých okien, ktoré dokonca je zakáz ané 

upratova čke umýva ť, lebo jej ostávajú v rukách.  

  

 Trinásty plat, to u nás ani nechýrovali. A myslím si, 

že naša škola je jediná, ktorá nedostáva trinásty p lat v 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani starostka Kolková, faktická poznámka. 

 

 

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

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem. Ja tiež by som len chcela informova ť o 

situácii v Devíne. My sme boli požiadaní, títo príj emcovia 

tejto solidarity ako o vypracovanie nejakého materi álu, 

ktorý povie, že na čo ho využívame, na čo používame tieto 

peniaze.  

 

 Ja môžem zodpovedne poveda ť, ke ďže zo zákona nesmieme 

mať žiadne nejaké extra platy, a tie základné platy sú  

tabu ľkové, sme bez akýchko ľvek odmien v Devíne.  

 

 A všetko, všetko čo nám zostane a snažíme sa 

hospodári ť rozumne, aj pod dozorom ministerstva, skuto čne 

všetko investujeme len do opráv a Devín nemá žiaden  svoj 

majetok. Čiže nie do svojho majetku, ale len do mestského 

majetku, ktorý je nám zverený do správy. A ešte je tam 

teda roboty a roboty s ním. Cesty hlavne deravé a d omy 

padajú, ktoré sú v majetku mesta. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ja takisto len na pána predre čníka zareagujem. 

Záhorská Bystrica na škole nemá vymenené ani jedno okno, 

dvere takisto, tie ve ľké vstupné. 

 

 Čo sa týka odmien, tak jedenkrát do roka na základne j 

škole. Myslím si, že pokia ľ by tu bol pán starosta, tak 

vie poveda ť aj čísla. Čo sa týka v materskej škôlke z 

hľadiska originálnych kompetencií, tak tam sú odmeny 

približne okolo nejakých 50 až 70 Eur za celý rok.  

 

 Takže táto informácia je asi tak trošku polopravdo u,  

skreslená. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 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: 

 Pánu kolegovi by som chcela pripomenú ť, že Petržalka 

má na školách vymenené okná z úveru. My sme na to 

nepoužívali hotové peniaze, pretože Petržalka je so lidárna 

s inými mestskými časťami a potom nemá na vlastné.  

 

 Takže to len tak pripomínam, že Petržalka si zobra la 

5 miliónový úver, vymenili sme okná na všetkých zák ladných 
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školách aj materských školách, no, ale musíme to sp láca ť. 

Takže tak. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte sú dve faktické poznámky na vystúpenie pána 

poslanca Len ča. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 My sme v Starom Meste vymenili okná na školskej 

budove, kde nám mesto zabudlo oznámi ť, že to už nie je 

naša budova. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, v minulom volebnom období. 

 Pán poslanec Drozd.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ružinov má tiež vymenené okná na 

všetkých základných a materských školách. Je to 9 o bjektov 

základných škôl a 24 objektov materských škôl. Tiež  formou 

úveru tak ako Petržalka musel si zobra ť úver na toto. Ale, 

samozrejme s tým, že tie peniaze sa budú sa navraca ť z 

ušetrených prostriedkov za vykurovanie. A myslím si , že 

táto cesta bola správna.  
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Predsedajúci: doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Pán poslanec a starosta Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Ja v podstate mám podobné otázky ako mal pá n 

starosta Lama ča, pán Šramko. Takisto v Ra či nominálne 

rástli tie hodnoty, pod ľa ktorých sa vyratúva index. Ale 

ten index klesol.  

 

 Tak by som sa chcel spýta ť, akým spôsobom to je 

spôsobené? Rástli iné mestské časti rýchlejšie ako sme 

rástli my?  

 

 A trošku takú možno radu pre pána prednostu Staréh o 

Mesta, Ra ča dá k ľudne naše staré okná zo škôl a zoberie si 

tie nové okná z budovy, ktorá nám už bohužia ľ, nepatrí. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa a starostka Feren čáková. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem, pán primátor.  
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 Neviem, budem kri čať, aby ma bolo po čuť.  

 Samozrejme, chcem sa tiež po ďakova ť za mieru 

solidarity, napriek tomu že by sme boli radšej keby  bola 

vyššia.  

 Vieme ve ľmi dobré, že aj ve ľké mestské časti, ktoré 

nám poskytujú teda tento príspevok by ur čite vedeli 

finan čné prostriedky využi ť spôsobom im vhodným.  

 

 Napriek tomu sa pripájam naozaj k tomu, aby sa do 

budúcna ponechala solidarita z dôvodu, že aj tie ma lé 

mestské časti, ktoré naozaj v rozpo čte nemajú teda taký 

obnos finan čných prostriedkov, musia zabezpe čova ť všetky 

funkcie ako ve ľké mestské časti.  

 

 A takisto do našej mestskej časti, ktorá je 

okrajovou, plynú množstvá turistov, či už s cyklotrasou, 

či už do areálu vodných športov. Nakoniec do Danubia ny a 

nikto teda sa nepýta, či máme čisto alebo nemáme čisto. My 

to skrátka musíme zabezpe čova ť. To je len teda tá jedna 

vec.  

 

 Čiže pripájam sa k pánovi Uhlerovi. 

 

 A poprosila by som, keby aj do budúcna teda táto 

solidarita bola ponechaná.  

 

 A ešte raz z tohto miesta chcem v mene všetkých 

mestských častí, malých, po ďakova ť ve ľkým mestským 

častiam, starostom aj teda ob čanom za to, že vôbec takýto 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Fiala. 

 

 

Stanislav   F i a l a, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo. Je mi ľúto a nesúhlasím s tým čo 

povedala predre čníka, a to z poh ľadu miery ko ľko je 

príspevok na obyvate ľa v mestskej časti. Mám tu materiál 

vypracovaný, nemám dôvod mu nedôverova ť. 

 

 Ak by sa terajšia miera solidarity zmenšila na 

polovicu, tak ešte stále by na obyvate ľa Čunova bol 325 

Eur, Devín 325 Eur, Jarovce 296 Eur, Vajnory 254 Eu r, 

Petržalka 109 Eur. Takže myslím si, že je už čas na zmenu 

tohto rozhodnutia. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 K tomu by som aj ja vedel urobi ť faktickú poznámku, 

ale prednos ť majú faktické poznámky poslancov.  

 Je to pani poslanky ňa Feren čáková; nech sa pá či. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ:  

 Ja by som len na dokreslenie situácie celej, som t o 

minule pozerala, my máme len náklady na mzdy.  
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 A musím poveda ť, že sme ve ľmi malý úrad a prevažnú 

väčšinu dôležitých materiálov riešim sama. Čiže 

nezamestnávam ďalších ľudí, pretože nemáme na mzdy. Len 

mzdy nám činia ro čne 165 000 bez akýchko ľvek tiež 

navýšení, kde už pracovníci samozrejme žiadajú nie čo 

naviac, pretože jeden pracovník má aj desa ť funkcií, ktoré 

musí zabezpe čova ť. A solidarita, miera solidarity je 300 

000. Čiže si zrátajte, že čo vlastne vieme zabezpe či ť, ke ď 

rozpo čet, ktorý by sme dostali taký aký by nám prináležal , 

nepokryje ani mzdy. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Uhler. 

 

 

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

 Ďakujem. Minule som prepo čítaval ko ľko, aká plocha 

ciest pripadne na obyvate ľa mojej mestskej časti v 

porovnaní s tým aká plocha ciest pripadne na obyvat eľa 

mestskej časti Ružinov. Ak v Ružinove je to napríklad 1 m2 

na jedného obyvate ľa, u nás je to 8 m2. Takže nedá sa to 

vždy len na obyvate ľov prepo čítava ť. Aj ke ď ja chápem, že 

to čo hovoria obyvatelia ve ľkých mestských častí je pre 

ich voli čov ľúbive. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Ďakujem pekne.  

 Pani starostka Kolková. 

 

 

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

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem. Pán kolega Uhler to povedal viac-menej za 

mňa. Ke ď opravujem v Devíne 100 metrov cesty, tak sa na 

týchto 100 metrov skladá 1000 obyvate ľov. Ke ď týchto 100 

metrov opravuje Petržalka, tak sa na ne skladá ko ľko 

stotisíc ľudí? Čísla nemožno takto znásil ňova ť. Treba 

vidie ť, čo je za nimi. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán starosta Šramko. 

 

 

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

Bratislava - Lama č:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Ja si myslím, že práve 

táto debata, ktorá teraz po príspevku pána poslanca  Fialu 

začala, hovorí o tom, že lepšie by bolo, keby ten mate riál 

bol možno otvorenejší aj s tými všetkými číslami, čo s tým 

súvisia.  

 

 A je len na pripomenutie, že za onoho času bol 

pripravovaný materiál, alebo sa hotoval urobi ť na základe 

porovnávania zelene, d ĺžky chodníkov, a podobne. A ja som 

bol tiež v tej komisii, teda aj pán primátor tam bo l, ale 
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bol to tak strašne zložitý už proces, že by sme sa asi 

nedopracovali. A vtedy sme vlastne urobili to rozho dnutie, 

že toto nemá význam.  

 

 Nikdy nebude absolútna spokojnos ť. Jednoducho je to 

tak, že treba vyváži ť práve tie čísla potom tým nejakým 

gestom dobrej vôle, a to bola tá miera solidarity. A ke ďže 

sme z rovnakého tábora, ja to kolegovi Fialovi ešte  raz 

poviem na vlastnej skúsenosti. (gong) Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže sme vy čerpali diskusiu, uzatváram možnos ť sa 

prihlási ť.  

 

 A dovo ľte mi dve poznámky.  

 Ja si myslím, že je dôležité pre mesto Bratislava,  že 

máme objektívny systém na rozde ľovanie pe ňazí medzi mesto 

a mestské časti, a medzi mestské časti navzájom. Pred 4 

rokmi systém bol taký, že sa dohodlo na mestskom 

zastupite ľstve, že to bude miliarda pä ťsto. Po novom, po 

vašich peniazoch teraz by to bolo 50 miliónov Eur, a do 

videnia, ni č viacej. Bol zlepšený výber daní. A ten 

zlepšený výber daní sa prejavil na príjmoch mesta a  nie 

mestských častí. Toto sme vyriešili percentuálnymi 

podielmi na dani z nehnute ľností a na dani z fyzických 

osôb. 

 

 A potom bola otázka, ako si máme deli ť peniaze? 
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 Pán starosta Šramko pripomenul príklad, ktorý sa 

skon čil neúspešne; po čítaním d ĺžky ciest, a podobne.  

 

 A povedali sme si, tak ako peniaze mesto získava, tak 

by ich malo aj deli ť. 

 

 To znamená, ak máme peniaze, do mesta prichádzajú z 

dane príjmov fyzických osôb pod ľa po čtu obyvate ľov, pod ľa 

počtu seniorov, pod ľa po čtu žiakov, tak tieto kritériá sa 

použili aj na delenie.  

 

 Ak odrážajú celoštátne delenie medzi mestá a obce,  

tak by mali odráža ť aj medzi nami. A iste to nie je 100 %-

ne spravodlivé, preto sme pridali solidaritu.  

 

 A teraz chcem vysvetli ť otázky pána poslanca, pána 

starostu Ra če, aj pána starostu Lama ča, pre čo im klesol 

koeficient. Lebo my sme to ešte skombinovali s da ňou z 

nehnute ľností.  

 

  Tradi čne mesto malo nastavený systém financovania 

tak, že dane vyberali mestské časti a aj ich užívali v 100 

%-nej výške. Čiže tie, ktoré mali vysoký príjem z dane z 

nehnute ľností, mali by tú da ň pre seba, a tí ostatní mali 

menej.  

 

 Ke ď sme to dali do jedného balíka, tak sme nejako 

zoh ľadňovali tie podiely, že kto ko ľko vyberá. To sa tu 

tiež premieta. A ke ď je vyššia da ň z nehnute ľností, ktorá 

z roku 2011 na rok 2012 sko čila o 5 miliónov Eur, tak tie 
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mestské časti, ktoré majú nižší výber dane, nižší predpis 

nie výber; proste menej sa ich vyberie pre mesto, t ak v 

tých koeficientoch išli, bohužia ľ, dole.  

 

 Preto zarobil Ružinov, ktorý je dobrý aj v po čte 

obyvate ľov, aj vo výbere dane z nehnute ľností. Petržalka 

je štandardne vyššia v obyvate ľoch, má nižší výber dane z 

nehnute ľností, preto sa jej koeficient pohoršil. Pohoršil 

sa jej preto, že jej klesol po čet obyvate ľov; teda z roka 

na rok. To len faktická poznámka.  

 

 Čiže ten model je nastavený citlivo medzi da ň z 

príjmov fyzických osôb a da ň z nehnute ľností. Tie mestské 

časti, ktoré majú dobrú da ň z nehnute ľností, ako napríklad 

Vajnory, tak išli výraznejšie hore. Vaše mestské časti 

síce pridali v tých kritériách kvantitatívnych, ted a 

obyvatelia, seniori, at ď., ale na tej dani z nehnute ľnosti 

vám ten koeficient klesol.  

 

 Dá sa o čakáva ť, že da ň bude stabilizovaná minimálne 3 

roky, ako sme dnes povedali. Čiže opä ť bude rás ť tá zložka 

počtu obyvate ľov. A tam tie mestské časti, ktoré sú silné 

v tom, budú v tom koeficiente rás ť. 

 To ľko hovorím len z h ľadiska stability modelu, ktorý 

sme si zvolili. 

 

 Ďakujem ve ľmi pekne za tú diskusiu. 

 Zrejme nás v roku 2012 ešte bude čaka ť návrat do tej 

diskusie. 

 Prosím teraz, keby ste schválili uznesenie, ktoré je 

predložené. 
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 Pani predsední čka návrhovej komisie. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak ako bol písomne predložený s 

tým, že pán primátor si autoremedúrou zmenil tabu ľku na 

strane č. 2 ten percentuálny podiel, pod ľa tabu ľky na 

strane č. 6, a tam budú tie čísla pod st ĺpcom finálne 

podiely.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak. Čiže v tejto úprave hlasujeme o uznesení. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Tridsa ťšes ť prítomných. 

 Tridsa ťpäť za, nikto nebol proti, jeden poslanec sa 

zdržal hlasovania. 

 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie k b odu 

č. 8. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 9. 

 

 

BOD 9:  

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bra tislavy 

- Zmeny a doplnky č. 02  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené dámy a páni, dovo ľte, aby som vám uviedol 

tento materiál, ktorý predstavuje druhé ťažké rozhodnutie 

na dnešnom zastupite ľstve, ktoré musíme absolvova ť. Musíme 

preto, že ste sami rozhodli, že chcete o tejto téme  

rokova ť a vyjadri ť sa k materiálu samotnému, ktorého cesta 

do toho dnešného rokovania nebola ľahká.  

 

 Mestské zastupite ľstvo po prijatí nového územného 

plánu v roku 2007 rozhodlo o tom, že sa pripravia z meny a 

doplnky, pretože si bolo vedomé už v tom čase toho, že 

územný plán, ktorý sa pripravoval zhruba 8 rokov, 

nezodpovedá požiadavkám života mesta. A požiadalo m estské 

časti, ale potom aj ďalšie subjekty o to, aby predkladali 

návrhy, ktoré sa premietli do pripravovanej zmeny č. 2; 

teda tej ktorú máme pred sebou.  

 

 Tá zmena sa pripravovala zhruba 3 roky, a v roku 2 010 

bola predložená na schválenie mestského zastupite ľstva, 

ktoré v tom čase malo informáciu, že je možné z toho 

návrhu vybera ť veci, s ktorými zastupite ľstvo nesúhlasí a 

schváli ť ich bez nich.  

 

 Ale zastupite ľstvo to neurobilo a neschválilo celý 

materiál.  

 

 To znamená, že materiál nebol schválený.  

 A vlastne na za čiatku nášho volebného obdobia stála 

otázka, či budeme pokra čova ť alebo dokon číme toto dielo v 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

158  

takej podobe, že vyjmeme tie zmeny, ktoré pre 

novozvolených poslancov nie sú prijate ľné a ušetríme tak 

čas na to, aby sme všetky veci museli obstaráva ť znovu. 

Pretože druhá alternatíva bola, za čať to obstarávanie po 

nejakých častiach, návrhoch, ktoré by boli neproble-

matické, a ktoré by povedzme rok, rok a pol, možno aj 

dlhšie boli pripravované na predloženie a schváleni e do 

mestského zastupite ľstva.  

 

 

 Po prerokovaní v komisií územného plánu, výstavby a 

životného prostredia nášho zastupite ľstva sme sa zhodli na 

tom, že pokúsime sa dotiahnu ť ten proces týkajúci sa Zmien 

a doplnkov č. 2 s tým, že vyjmeme problematické veci.  

 

 Venovali sme tomu ve ľa času v komisii. Viete, že sme 

mali predstavenie tých návrhov aj spolo čné, kde sme v 

Justiho sieni argumentovali v prospech a v neprospe ch 

jednotlivých zmien, ktoré boli navrhované na vypust enie. A 

30. 6. sme rozhodli, ktoré návrhy z dokumentu chcem e 

vypusti ť.  

 

 Potom sme v zmysle zákona a v zmysle uznesenia, kt oré 

bolo prijaté, pripravili návrh, ktorý by mal by ť predmetom 

rokovania už bez tých 12 zmien. Dorokovali sme ich tak, 

ako to požaduje zákon a požiadali sme Krajský stave bný 

úrad, aby sa vyjadril ku zákonnosti celého procesu.  K 

tejto sa vyjadrovala aj Krajská prokuratúra, ktorá sa 

dostala 7 podnetov, ktoré spochyb ňovali postup mestského 

zastupite ľstva a jeho oprávnenos ť vypúš ťať návrhy z tohto 

dokumentu. 
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 Krajská prokuratúru tých 7 podnetov odložila s 

argumentáciou, že zatia ľ nie je možné rozhodnú ť, či sú tie 

postupy mesta alebo mestského zastupite ľstva v rozpore so 

zákonom, pretože proces ešte nebol dov ŕšený. Že k tomu sa 

môže prokuratúra definitívne vyjadri ť až po ukon čení, teda 

po hlasovaní. 

 

 Od Krajského stavebného úradu sme dostali v priebe hu 

mesiaca novembra stanovisko, kde Krajský stavebný ú rad nám 

nevydal osved čenie pod ľa § 25 Stavebného zákona, čiže 

neosved čil zákonnos ť postupu mestského zastupite ľstva vo 

vz ťahu k vynímaniu návrhov z pôvodne pripravovaného 

materiálu.  

 

 To je stav, do ktorého sme sa dostali.  

 Ja som ten stav vyhodnotil, že už nie je možné 

špekulova ť a časovo na ťahova ť ten proces, pokúša ť sa 

opravova ť ten návrh a snaži ť sa získa ť ten § 25 od 

Krajského stavebného úradu nejakými úpravami materi álu, 

pretože by sme mohli strati ť príliš ve ľa času a nádej na 

úspešný výsledok bola neistá pod ľa toho stanoviska 

Krajského stavebného úradu.  

 A aj upozornenia prokuratúry, ktorá mala ďalšie 

podnety, ktoré boli podané na Generálnu prokuratúru . 

 

 Rozhodol som sa, že by sme mali vlastne uzavrie ť ten 

proces, pretože legislatívne bol rozbehnutý v roku 2008 a 

my sme povinní ho nejakým spôsobom dokon či ť.  

 Dokon či ť ho takým spôsobom, že sa vyjadríme k 

materiálu ako celku. 
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 Ak materiál nebude prijatý, znamená to, že mesto b ude 

viaceré veci, ktoré v tom materiáli sú a považujeme  ich za 

prospešné, pretože ich navrhli mestské časti a týkajú sa 

zmien stavebných pozemkov na zele ň, zníženia intenzity 

zástavby v niektorých lokalitách, zmeny rozvojových  území 

na stabilizované.  

 

 

 Tieto zmeny budeme musie ť obstara ť a vynaloži ť znovu 

všetku tú prácu, ktorá bola spojená s týmito návrhm i; s 

ich prípravou a s prerokovaním. A k výsledku sa dos taneme 

niekde možno o rok a pol, možno o dva roky, v prípa de 

zložitejších návrhov aj o dlhšiu dobu. 

 

 Samozrejme, máme pripravený aj návrh na metodické 

zmeny, ktoré vyvolávajú otázniky aj v tom predložen om 

návrhu.  

 To sú také otázky, akože ako definova ť stabilizované 

územie, ktoré v dnešnom územnom pláne je definované  tak, 

že výstavba je možná vtedy, ak navrhovaná zástavba nová 

zaberá tie spravidla 15 % existujúcej zástavby. V 

predloženom návrhu sa to vypúš ťa a hovorí sa, že má to by ť 

najmä posúdenie parametrov tej zástavby; všetkých m ožných, 

nielen tej či kapacitne z h ľadiska podlaží sp ĺňa 15 %. Že 

15 % nemôže by ť ten nárok, na ktorom sa to všetko postaví.  

 

 Na toto sú rozdielne názory, ktorá tá úprava je 

lepšia. Je to takzvaná metodická zmena, ktorá vlast ne 

upravuje výstavbu vo viacerých častiach mesta, všade tam 

kde platí kritérium 15 %, teda stabilizované územie .  
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 Predložený návrh okrem toho rieši aj otázku opravy  

chýb, ktorých sa vlastne dopustilo mesto pri prípra ve 

územného plánu a kde pamätáte sa na upozornenie 

prokurátora v minulom volebnom období, ktorý neumož nil aby 

tie chyby sa upravili v čistopise územného plánu, a teda 

museli sa spätne zapracova ť do toho čo dnes platí a čo 

dnes používame na reguláciu fungovania mesta.  

 

 Čiže aj tieto chyby by bolo nutné opravi ť a obstara ť 

samostatne, keby sme neschválili predložený územný plán. 

 

 Keby sme ho neschválili bolo by nutné obstara ť aj tie 

zmeny, kde je zhoda mestskej časti, mesta, ale aj povedzme 

súkromného investora na realizáciu konkrétnych 

investi čných zámerov v meste a ktoré nevyvolávajú nejaké 

zásadné otázniky ani protesty, a sú tiež obsiahnuté  v 

tomto územnom pláne. 

 

 

 Ke ď naopak pristúpime k tomu, že zastupite ľstvo 

schváli navrhované zmeny a doplnky, som si vedomý, že 

každý z vás tam nájde aj veci, pre ktoré by mal poc it, že 

by mal radšej nehlasova ť za ten dokument, pretože sú tam 

veci prospešné o ktorých som už hovoril a sú tam aj  veci, 

ktoré sú vyhodnotené ako problematické pre mesto.  

 

 Za všetky z nich spomeniem otázku Parku kultúry a 

oddychu, kde navrhovaný materiál zvyšuje intenzitu 

zástavby zo 66 000 m2 na 106 000 m2, teda zvyšuje k ód 

koľko podlaží a ko ľko m2 je možné tam upravi ť.  
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 Nechcem k tomu pridáva ť ďalšie argumenty, ktoré 

hovoria, že to bolo urobené na základe urbanisticke j 

štúdie, ktorá bola prijatá v mestskom zastupite ľstve a 

ktorá po čítala pre celé to územie so 136 000 m2; to už by 

bola vecná diskusia. 

 

 Chcem len poveda ť, že som si vedomý toho, že aj 

rozhodnutie prija ť, aj rozhodnutie neprija ť, nie je dobré.  

 

 Ke ď neprijmeme, budeme musie ť vynaloži ť ve ľa práce, 

aby sme tie pozitívne veci obstarali znovu a prinie sli ich 

do mestského zastupite ľstva na schválenie.  

 

 Ak prijmeme, budeme ma ť pocit, že sme schválili aj 

nie čo, čo sme nechceli.  

 

 Na to, čo sme nechceli, by som chcel poveda ť, že sme 

pripravení predloži ť ako Zmeny a doplnky č. 03, teda 

ďalšie v poradí. Návrh metodických zmien, ktoré by v iaceré 

miesta mohli rieši ť v jednom dokumente. Neboli by to teda 

typické lokalitné zmeny, kde sa konkrétne v mestske j časti 

funk čné využitie mení z jedného typu na druhý. Boli by t o 

zmeny, ktoré by boli prospešné pre celé mesto.  

 

 Ja verím, že získame podporu poslancov v našej 

komisii územného plánu a potom aj vašu podporu, pre tože si 

myslím, že toto by mohla by ť prvá naliehavá zmena v 

prípade prijatia, kde by sme mohli niektoré nedosta tky 

materiálu, ktorý máme pred sebou opravi ť. Samozrejme, to 

tiež nebude za jeden de ň, pretože aj metodické zmeny majú 
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svoje časovanie a dajú sa obstara ť v horizonte roka, 

prípadne roka a nieko ľko mesiacov.  

 

 Tá dilema, či hlasova ť za alebo hlasova ť proti, teda 

schváli ť alebo neschváli ť ten dokument, je predmetom 

rokovania alebo bola predmetom rokovania komisie úz emného 

plánu, poslaneckých klubov a predpokladám, že každý  z vás 

už má na to nejaký názor, ako postupova ť. 

 

 Ja som chcel v tom úvodnom slove len zvýrazni ť čo to 

vlastne bude znamena ť pre mesto, pokia ľ prijmeme, alebo 

pokia ľ neprijmeme, čo sa teda vtedy stane.  

 

 To rozhodnutie, vážené poslankyne a poslanci je vo  

vašich rukách. Myslím si, že bude pre mesto prospeš né ak 

rozhodneme, ak už budeme ma ť jasné, že ten balvan, ktorý 

sme zdedili z minulého obdobia v podobe zmien a dop lnkov 

už netla číme pred sebou, ale budeme môc ť úplne iným 

spôsobom a za omnoho aktívnejšej ú časti verejnosti a 

zainteresovaných subjektov prerokováva ť ďalšie zmeny, 

ktoré si vyžaduje život. A sú časne pracova ť na príprave 

nového územného plánu tak ako sme to rozhodli v pol ovici 

roku v mestskom zastupite ľstve.  

 

 To ľko, ak dovolíte úvod z mojej strany, ktorým 

uvádzam tento materiál a predkladám vám ho na vaše 

rozhodnutie. 

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa ako prvý hlási pán 

poslanec Muránsky, predseda komisie územného plánu.  

 Nech sa pá či. 
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Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ:     

 Ďakujem. Komisia územného a strategického plánovania , 

životného prostredia a výstavby sa venovala úprave 

územného plánu vyše 6 mesiacov a následne mestské 

zastupite ľstvo odobrilo vypustenie 12 lokalít z jej 

grafickej časti; tie ktoré sme považovali za 

najproblematickejšie a za škodlivé pre Bratislavu. 

 

 Dnes sme pre záporné stanovisko Krajského stavebné ho 

úradu nútení k návratu k pôvodnému materiálu pre te chnické 

nedostatky. 

 

 Nebudem sa vyjadrova ť k pánovi prednostovi, ke ďže si 

môžete urobi ť sami názor už len z kauzy Bonaparte, čo je 

jeho primárnou motiváciou. 

 

 Dnešným hlasovaním musíme rozhodnú ť, či je v záujme 

mesta prija ť tieto zmeny v pôvodnej verzii. 

 

 Riziká tohto dokumentu sú skuto čne rozsiahle. Jednak 

rozšírenie, jednak zhoršíme pozíciu mesta v súdnom spore s 

Henbury. Dáme úradníkom vä čšiu možnos ť samorozhodovania 

pre nejednozna čnos ť regula čných tabuliek a v neposlednom 

rade potvrdíme a odobríme spôsob akým mesto pristup ovalo k 

týmto zmenám a doplnkom v minulosti. 

 

 Zmena územného plánu, chcem podotknú ť, nie je 

nárokovate ľná. Na druhej strane si ale treba poveda ť, že 

má aj nesporné výhody. A medzi niektoré z nich spom eniem 

iba ekonomickú analýzu, ktorá hovorí o 23 000 praco vných 
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miestach pri výstavbe skoro 5 miliónov, ktoré pribu dnú do 

mestskej kasy z výberu dane z nehnute ľností po dostavbe 

všetkých lokalít a 800 miliónov Eur, ktoré zakotvia  v 

štátnom rozpo čte. 

 

 Ako vo svojej pamätnej re či pri hlasovaní o Eurovale 

povedal pán poslanec Dostál; máte radi bryndzové ha lušky a 

sex so zvieratami? Odpovedajte jedným slovom.  

 

 Dnešné hlasovanie sa nepýta len o bryndzové halušk y   

a sex so zvieratami, ale aj na brokolicu, štipec na  oku, 

jarný dáž ď, záplavy v Latinskej Amerike.  

 

 Samozrejme, že by som bol najradšej keby sme 

schválili aspo ň ten kompromisný návrh s vy ňatím 12 zmien, 

ale musím poveda ť, že toto je pre m ňa jedno z naj ťažších 

hlasovaní aké som kedy absolvoval.  

 

 Ale aj tak si myslím, že prevažujú výhody nad 

nevýhodami tohto dokumentu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pán predseda. 

 Dávam slovo pánovi starostovi Šramkovi, ktorý je 

prihlásený ako ďalší do diskusie. 

 

 

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

Bratislava - Lama č: 
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 Ďakujem pekne, pán primátor. Rád by som si dal od 

teba vysvetli ť tých 15 %  toho stabilizovaného územia, 

nako ľko práve tvojim negatívnym rozhodnutím alebo postoj om 

ku výstavbe cyklistického štadióna v tesnej blízkos ti 

budov v Lama či, kde sa mala medzi bytové domy postavi ť 

obrovská hala, kde bola taká obrovská petícia proti  tejto 

výstavbe, a len v ďaka tomu, že zasahovali do stabili-

zovaného územia, tak sa vlastne magistrát mohol neg atívne 

vyjadri ť. 

 

 Bojím sa, že schválením takýchto nejakých zmien 

stratíš túto možnos ť a neviem si predstavi ť aká bude 

petícia potom nasledova ť. Samozrejme, nerád by som bol, 

aby to bolo ešte ostrejšie nad len verbálne nejaké 

vyjadrovania. 

 

 

 Zárove ň chcem poveda ť, že nie v našej mestskej časti 

alebo možno v iných mestských častiach sa starostovia budú 

cíti ť ve ľmi zlé, pokia ľ príde k tejto zmene práve preto, 

že nebudú ma ť ochrannú páku vo či stavbám, ktoré budú v 

rozpore so záujmami obyvate ľov a budú musie ť schva ľova ť 

stavebné povolenia, pretože nebudú ma ť žiadnu inú možnos ť.  

 

 To je jednoducho tak, ke ď jednoducho investor podá 

žiados ť na stavebné povolenie. V zmysle zákona splní 

všetko, dá sa oddiali ť možno o nejaký týžde ň, mesiac, dva, 

ale jednoducho to sa nedá zastavi ť. A budú schva ľované 

také zámery, ktoré sú problematické; najmä tých 12,  ktoré 

bolo vypustených. 
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 A z tohto dôvodu ja by som radšej po čkal rok a pol a 

schválil tie nové zmeny bez tých 12 zlých a bude ov eľa 

väčší k ľud v meste, ako ke ď budeme schva ľova ť tak ve ľký 

balík a bude tam zopár zlých vecí. Sta čí zopár, niekedy 

sta čí jedna zlá, a bude v meste zlé. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šov čík chce reagova ť faktickou 

poznámkou.  

 

 

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

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, každý v tomto 

mestskom zastupite ľstve, ktorý chce reagova ť spôsobom, 

ktorý navrhuje pán starosta Šramko, mal na to možno sť. Na 

júnovom zastupite ľstve som dal k tomuto návrhu uznesenia, 

kedy sme mohli Zmeny a doplnky 02 zhodi ť zo stola. Tento 

návrh získal podporu 9 poslancov.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

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

 Môjmu bývalému kolegovi by som chcel pripomenú ť: 

Peťko, vieš že sú tam v Lama čskej bráne križovatky na 
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dia ľnici a štátnej ceste, ktoré už sa dneska mohli 

budova ť. A ja sa pýtam, že či sa budú budova ť o rok alebo 

o 3 roky, pokia ľ tieto zmeny my neodsúhlasíme?  

 

 Vieš, a to si tu nespomenul, dajme tomu, a to je a j 

otázka Lama ča, lebo Lama č má možno ešte horšiu dopravnú 

situáciu kvôli tomu ako Záhorská Bystrica.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd, faktická. 

 

 

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

 Ďakujem. Ja by som na margo mestskej časti a mesta.  

 Ja si tento dokument pamätám, bol som starostom 

Ružinova, naozaj boli sme prizývaní a boli sme 

konfrontovaní s týmito zmenami a doplnkami. A všetc i 

starostovia sa vyjadrovali k týmto zmenám a doplnko m, 

ktoré sú teraz, a samozrejme aj k zmenám a doplnkom , ktoré 

sú zaradené do 03, at ď. 

 

 Čiže naozaj sú tam vyjadrenia aj mestských častí, či 

už kladné alebo záporné, a boli vyhodnotené. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ako ďalšiemu re čníkovi dávam slovo pánovi poslancovi 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán starosta Šramko 

spomínal tuná tú ochrannú páku, tak v tej súvislost i chcem 

poveda ť, že na rokovaní mestského zastupite ľstva d ňa 30. 

6. bolo odsúhlasené vy ňatie 12 zmien a doplnkov. Medzi 

tými zmenami vlastne boli aj RV/VR 7, 8 a 9, ktoré sa 

týkajú mestskej časti Vraku ňa.  

 

 Predv čerom, v utorok bolo zasadnutie miestneho 

zastupite ľstva vo Vrakuni, kde poslanci miestneho 

zastupite ľstva odsúhlasili uznesenie, ktoré citujem: 

 

 Miestne zastupite ľstvo schva ľuje žiados ť Mestskej 

časti Bratislava - Vraku ňa adresovanú hlavnému mestu 

Slovenskej republiky Bratislavy o zverenie do správ y 

pozemkov na parcelách číslo; sú tu uvedené tie čísla v 

uznesení, za ú čelom zabezpe čovania starostlivosti o 

verejné priestranstvá a zabráneniu novej výstavby n a 

týchto pozemkoch v prípade zmeny Územného plánu hla vného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú sú časťou 

územia v rámci Zmien a doplnkov 02 ÚP hlavného mest a SR 

Bratislavy ozna čené ako zmena RV/VR 7, 8 a 9.  

 

 Následne pani starostka mestskej časti pani Lacková 

pripravila takúto žiados ť v tomto zmysle, ktorú dnes 

osobne odovzdala do podate ľne magistrátu, adresovanú 

pánovi primátorovi.  

 

 Mám tuná aj originál tohto listu.  

 Budem citova ť z tohto listu časť, konkrétne: 
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 O zverenie týchto pozemkov žiadame v súvislosti al ebo 

snahou samosprávy zabráni ť ďalšej výstavbe a zahus ťovaniu 

zástavby na týchto verejne prístupných pozemkov v s úlade s 

uzneseniami Miestneho zastupite ľstva Mestskej časti 

Bratislava - Vraku ňa, ako i vô ľou ob čanov našej mestskej 

časti.    

 

 Mestská časť sa zaväzuje zabezpe čením údržby týchto 

plôch z rozpo čtu mestskej časti Bratislava - Vraku ňa ako 

plôch verejnej zelene, športu a oddychu.  

 

 Poslanci a starostka mestskej časti sledovali tým 

uznesením a tou žiados ťou to, aby mali pod kontrolou tieto 

územia. V týchto územiach sú pozemky, ktoré sú vo 

vlastníctve hlavného mesta a chcú dosiahnu ť to, aby to 

bolo zverené Mestskej časti Bratislava - Vraku ňa.  

 

 

 Preto vás, pán primátor, tiež žiadam, že keby ste 

vyhoveli žiadosti, poslancom miestneho zastupite ľstva, a 

takisto aj pani starostke mestskej časti. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Ten návrh, samozrejme, predložím na vaše rozhodnut ie.  

 To zverenie pozemku môže urobi ť len mestské 

zastupite ľstvo, čiže ja nemám dôvod tomu bráni ť. Ak bude 

žiados ť mestskej časti, a povedali ste že bola predložená 
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dnešným d ňom, pripravíme ten materiál na vaše 

prerokovanie. 

 Slovo má pán poslanec Bendík; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Ja možno že za čnem trošku 

netradi čne a za čnem tým, že čo urobím?  

 A hovorím, nebudem hlasova ť za Zmeny a doplnky 02 a 

mám na to viacero dôvodov, či už sú to dôvody lokálne 

alebo sú to dôvody, ktoré vplývajú na celú Bratisla vu.  

 

 Takže k tým lokálnym:  

 Ak by som hlasoval za Zmeny a doplnky 02, hlasoval  by 

som v rozpore s uznesením miestneho zastupite ľstva č. 50 z 

roku 2011, ktoré navrhlo vypusti ť z navrhovaných zmien a 

doplnkov niektoré lokality.  

 

 Taktiež by som hlasoval proti uzneseniu, ktoré sme  

prijali v tomto mestskom zastupite ľstve pod číslom 171 zo 

dňa 30. 6., ke ď sme odmietli návrh zmien a doplnkov v 

pôvodnej verzii. Vy ňali sme 12 lokalít a tak sme vyjadrili 

svoj názor, že či chceme prija ť tieto zmeny a doplnky v 

pôvodnom znení.  

 

 Taktiež by som, ak by som hlasoval za zmeny a 

doplnky, hlasoval by som proti uzneseniu č. 367, taktiež z 

tohto roku, zo d ňa 24. 11., kde sme v bode B schválili 

postup pri riešení situácie v lokalite Krá ľovej hory, 

ktorý spo číval v predložení návrhu na zámenu pozemkov s 

rovnakou bonitou, resp. všeobecnou hodnotou majetku .   
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 Ja sa musím vráti ť k zmene kódov, resp. k zmene 

obsahu kódov. 

 Ak zmeníme v lokalite Krá ľova hora kód 1003 resp. 

obsah tohto kódu, a vypadne odtia ľ pojem zakázané 

vozidlové komunikácie, tak sa ur čite zmení aj cena 

pozemku, ktorú chce mesto vymeni ť a ktorú sme sa ako 

poslanci zaviazali vymeni ť.  

 

 Ja si neviem predstavi ť, či má mesto dos ť lukratívny 

pozemok na to, aby sme menili za, aby sme našli ted a 

pozemok taký, ktorý bude ma ť vyššiu hodnotu. Len túto 

hodnotu tomu investorovi urobíme presne schválením týchto 

zmien a doplnkov. 

 

 Taktiež upozor ňujem na naozaj vážny dôsledok toho čo 

urobíme, ke ď sa investor rozhodne po schválení týchto 

zmien a doplnkov tento pozemok už nemeni ť, pretože už 

nebude ma ť dôvod. 

 

 V Zmenách a doplnkoch 02 je ur čite ve ľa pozitívnych 

zmien, ale sú tam aj negatívne zmeny. Ak by sa Zmen y a 

doplnky 02 schválili, nerešpektoval by sa názor mes tských 

častí, ktoré už tento rok pripomienkovali tento mate riál. 

Samotná časť Karlova Ves navrhla vypusti ť niektoré 

lokality. 

 

 Ja sa pýtam, pre čo sa tento dokument prijíma ako 

celok?  

 Pre čo sa daný materiál nerozdelí do menších celkov a 

neobstaráva v menších balíkoch?  
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 Pre čo sa predkladá dokument, ktorý odmietlo aj minulé 

zastupite ľstvo d ňa 30. 9. 2010?. 

 

 Pre čo sa predkladá dokument, ktorý sme odmietli aj my 

ako zastupite ľstvo d ňa 30. 6. 2011, ke ď sme z toho návrhu 

vyradili 12 lokalít? 

 

 Tento materiál vznikol v minulom období bez 

participácie ob čanov.  

 Toto má by ť odkaz pre našich voli čov?  

 

 Uznávam, a to asi nikto nespochybní, že mesto 

potrebuje investorov a investície, ale hlavne do 

priemyselných objektov, nie chránených oblastí, nie  na 

lúky, nie do lesov. Tieto oblasti v lesoch a chráne ných 

oblastiach majú slúži ť na rekreáciu.  

 

 

 Chcel by som vráti ť k zmene obsahov kódov.  

 V súvislosti teda s touto zmenou alebo zmenou obsa hu 

kódov, ktoré obsahuje tento návrh, ide prakticky o zmenu 

celého územného plánu aj na tých plochách, ktoré ne boli 

vyzna čené v tomto návrhu Zmien a doplnkov 02. 

 

 Tieto zmeny a dotknuté plochy neboli vyzna čené v 

kódoch a neboli posudzované v rámci celého procesu,  čo je 

vážna procedurálna chyba.  

 A okrem toho svojou jednozna čnos ťou tento návrh 

vytvára priestor na nejednotný výklad a tým aj prie stor 

pre korupciu.       
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 Napríklad v kóde, obsahu kódu 1003 vypadáva, ako s om 

spomínal vozidlové komunikácie. (gong)  

 A ja sa chcem spýta ť, na základe čoho bude úradník 

rozhodova ť?  

 Ak by som mohol, ja si ešte vyberiem aj tú druhú 

časť, pán primátor.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre.  

 Čiže dávam vám slovo na druhé vystúpenie, pán 

poslanec, a potom sa už nebudete sa môc ť prihlási ť.  

 

 

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

 Ja by som sa chcel ešte vráti ť k rozhodnutiu, ktoré 

riešil prokurátor, a tento píše v tom svojom rozhod nutí: 

 

 Prijaté uznesenie mestského zastupite ľstva č. 171 

predstavuje pod ľa môjho názoru rozhodnutie v rámci procesu 

obstarávania zmien a doplnkov, ktorý ešte nie je uk ončený 

a bude uzatvorený až prijatím všeobecne záväzného 

nariadenia mestským zastupite ľstvom.  

 

 Čo je tu podstatné?  

 Vzh ľadom na uvedené, sa prokuratúra v tomto čase 

nevie vyjadri ť, či návrh územného plánu a postup jeho 

obstarávania je v súlade s právnymi predpismi, pret ože 

daný proces zatia ľ nie je ukon čený.    
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 Taktiež by som sa chcel vyjadri ť k ďalšej veci: 

 Na Krajskú prokuratúru bolo doru čených 7 podnetov vo 

veci zákonnosti postupov mestského zastupite ľstva. Ale tá 

sa vyjadrila, že vzh ľadom na stav procesu obstarávania 

Zmien a doplnkov 02 zatia ľ nemôže konštatova ť, či bol 

porušený zákon. 

 

 Taktiež stanovisko Krajského stavebného úradu 

konštatuje, že predložený materiál Zmien a doplnkov  02 s 

vypustením 12 lokalít v zmysle uznesenia č. 171 z 30. 6. 

2011 nemôže vyda ť súhlas v zmysle § 25 a svoje rozhodnutie 

zdôvodnil.  

 

 A to zdôvodnenie je také, že materiál obsahoval 

formálnoprávne chyby. Nikde v materiáli som nenašie l 

poznámku, že by mestské zastupite ľstvo nemohlo vy ňať 12 

lokalít.  

 

 Všetko to, čo Krajský stavebný úrad nám vrátil 

naspä ť, boli len chyby úradníkov.  

 

 Rád by som sa ešte vyjadril aj k tomu, čo tu spomínal 

pán poslanec Kubovi č, a to je vlastne tá D4 alebo R7. A 

možno že práve D4 je dneska tým dôvodom, aby sa úze mný 

plán ešte neschva ľoval. 

 

 V platnom územnom pláne je celá D4 vyzna čená ako 

koridor, čo úplne pre prípravu dia ľnice teraz posta čuje. 

Spresnenie jej umiestnenia bude možné až na základe  

podrobných územnoplánovacích dokumentov, ktoré sa l en 
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teraz za čínajú obstaráva ť; a to konkrétne pre južnú vetvu 

D4. 

 

 Procedurálne bude musie ť by ť prípadná zmena trasy 

zapracovaná najprv do územného plánu Bratislavského  

samosprávneho kraja. S touto sa predpokladá rok 201 3. 

 

 Okrem toho na celý severný úsek D4 prebieha EIA, čo 

je posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A ni e je 

závere čné stanovisko ministerstva, takže trasa nie je ešte  

definitívne ur čená. 

 

 Na D4, na ten severný úsek, sú podania taktiež na 

Európsku komisiu a na prokuratúru. 

 

 Okrem toho sa len teraz robí výber na zhotovite ľa 

dokumentácie pre územné rozhodnutie pre južný úsek D4, 

ktorý definitívne umiestni trasu.   

 

 Preto sa so schva ľovaním trasy D4 bude lepšie vydrža ť 

do spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie,  ktorá 

bude podkladom pre zmeny a doplnky týchto dopravnýc h 

stavieb.  

 

 Taktiež bratislavský úsek R7 v novom trasovaní; tu  sa 

ani neza čala vlastne EIA, to znamená to posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie. 

 

 Ja si myslím, že je potrebné po čkať na definitívne 

trasovanie D4 aj R7 a až potom pristúpi ť k aktualizácii 

územného plánu. 
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 Ak dnes schválime Zmeny a doplnky 02 kvôli 

dia ľniciam, a v budúcnosti sa trasa zmení alebo nastane  

zmena v technickom riešení križovatiek, budeme sa m usie ť 

znova v budúcnosti vraca ť k tomuto územnému plánu a 

aktualizova ť ho.  

 

 To znamená, tá pripomienka, že musíme aktualizova ť 

dneska územný plán, pod ľa mňa stojí úplne na vode. 

 

 

 Ja dnes môžem zodpovedne prehlási ť, že odmietnutie 

schválenia Zmien a doplnkov 02 bude predvídavé a sp rávne 

rozhodnutie. Možno že v budúcnosti bude potrebné os obný 

balík zmien len ako dopravnej infraštruktúry, tak a ko to 

bolo v našom železni čnom projekte TEN-T. 

 

 Rád by som sa vyjadril aj k novému územnému plánu.   

 Mesto za čalo obstaráva ť nový územný plán. Prijatím 

zlého návrhu Zmien a doplnkov 02 si mesto s ťažuje situáciu 

a znova vytvára ve ľký problém s územným plánom do budúcna, 

lebo aj zlé zmeny z týchto Zmien a doplnkov 02 bude  musie ť 

premietnu ť do nového územného plánu. Znovu sa budú musie ť 

meni ť a upravova ť rôzne generely u niektorých už teraz 

schválené zadania. (gong) 

 

 

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

                primátor hlavného mesta SR Bratisla vy 

 Pán poslanec, čas vypršal, čiže prepá čte, budem vám 

musie ť zobra ť slovo a po ďakova ť vám za vaše vystúpenie. 
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 A prideli ť slovo pánovi poslancovi Uhlerovi na 

faktickú poznámkou, ktorou chce reagova ť na vaše 

vystúpenie.  

 Nech sa pá či, pán poslanec.  

 

 

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

 Ja len kratu čko k tej D4. To, čo je v sú časne platnom 

územnom pláne neposta čuje na vydanie územného rozhodnutia.  

 

 

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, pán primátor. V mnohom súhlasím s 

tým, čo povedal pán poslanec Bendík a nebudem sa k tomu 

vraca ť.  

 

 Ja si iba dovo ľujem upozorni ť na isté nebezpe čenstvo, 

ktoré hrozí, ak by sme dnes Zmeny a doplnky 02 prij ali. Ak 

by sme zmäk čili nejaké systémové normy a medzitým by 

prišlo k vydaniu nejakých stanovísk mesta alebo mes tských 

častí, obávam sa, že potom by sme sa mohli dosta ť pri 

následnej zmene územného plánu do ťažko riešite ľnej 

situácie, že už by si mnohí investori nárokovali na  to, čo 

už tam medzitým chcú alebo nechcú stava ť.   
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 To znamená, varujem pred tým. Ten proces sprísni ť 

pravidla nemusí by ť jednoduchý. 

 

 A potom ešte k druhej veci sa chcem vyjadri ť. 

 Dostali sme sa do nejakej slepej uli čky v dobrej 

viere rok nie čo rieši ť. Nedostali sme vlastne k tomu ako 

keby súhlas Krajského stavebného úradu. Mne je to ľúto. Ja 

som navrhoval to iné riešenie, také, ktoré by rieši lo 

najprv tie najpotrebnejšie veci pre mesto a mestské  časti.  

 

 Škoda možno toho jedného roka, ale varujem poslanc ov, 

aby sa sami nedostali do nejakej pasce, do nejakej slepej 

uli čky ako štvaná zver, ktorá pod tlakom času, okolností, 

investorov, súkromných a štátnych firiem ako keby 

rezignovala a unavená si povedala: Že tak teda už d osť, už 

to teda schvá ľme, budem ma ť pokoj, nastane nejaká hrubá 

čiara, skúsme to opravova ť.  

 Na takéto riešenia ja nepristúpim. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pani poslanky ňa 

Dyttertová.    

 

 

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

 Ďakujem pekne. Na margo toho čo povedal pán Fiala, že 

varuje, chcem poveda ť, že dnes už všetci chápu a kritizujú 
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postoj poslancov, ke ď schválili pozemky pod PKO, predaj 

pozemkov. Vtedy tiež boli poslanci tla čení do toho, že 

mali pred sebou na schválenie 3 materiály spolu. Dv a, 

ktoré teda boli žiaduce prija ť a jeden predaj pozemkov. 

Takisto bola taká, ve ľmi podobná situácia. Takto to ja 

vnímam. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja mám pocit, že sa teraz netla číme do toho, že by 

sme nútili, aby ste schválili alebo neschválili. 

 

 My hovoríme, ukon číme už ten proces a povedzme, čo s 

tým ďalej? 

 

 Ak chceme ís ť novou cestou, tak treba rozhodnú ť.  

 Ak akceptujeme, že sa vykonalo ve ľa práce a treba s 

tým nie čo urobi ť, aj to je pochopite ľné. Ale už to 

neodkladajme. 

 Proste, netla číme vás do ni čoho.   

 

 Chceme, aby ste povedali definitívne svoj názor, a by 

sme ten proces nena ťahovali. 

 Pán poslanec Kor ček chce zareagova ť faktickou 

poznámkou. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Chcel by som reagova ť 

na pani poslanky ňu Dyttertovú. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 To celkom nemôžete, lebo ona reagovala faktickou 

poznámkou na svojho predre čníka. 

 A tento typ komunikácie máme zakázaný, čiže môžete na 

mňa.  

 

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

 Beriem spä ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. 

 Pán poslanec Pekár je ďalší prihlásený. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Dve veci z mojej 

strany.  

 Ten materiál tak ako bol predložený, ja som čakal 

dôvodovú správu, ktorú ste vy síce povedali ústne, ale 

mohla by ť daná písomne s odôvodnením aj Krajského 

stavebného úradu respektíve prednostu Krajského sta vebného 

úradu. A ke ď je písomné vyjadrenie tohto pána prednostu, 

tak mohli sme ho aj my dosta ť aspo ň oskenované, aby sme 

vedeli v dostato čnom predstihu teda že o čo ide a 

nedozvedeli sa to teda niektorí na komisii a niekto rí 

priamo na rokovaní zastupite ľstva. 
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 A druhá vec.  

 To prvé vystúpenie k tomuto bodu pána poslanca 

Muránskeho, zárove ň aj predsedu komisie územného rozvoja, 

čakal som že ako predseda mi, alebo nám odporu čí hlasova ť 

tak ako odporu čila komisia. Toto som zatia ľ nepo čul.  

 A rád by som, aby zaznelo aj to, aký názor je tejt o 

menovanej komisie k tomuto materiálu. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Vážený pán poslanec, do tvojej láskavej pozornosti  

dávam to, že stanovisko Krajského stavebného úradu som 

predložil členom mestskej rade na rokovanie, ktoré sme 

posledne mali. Ty si bol ospravedlnený, lebo si mal  nejaké 

povinnosti.  

 Ale máš ten materiál k dispozícii, všetci ho videl i. 

Ja som predpokladal, že ste sa s ním oboznámili, pr etože 

to bolo práve podnetom na to, aby sme zvažovali ako  ďalej 

postupova ť.  

 

 Ke ďže sme dostali, tak povedia stop v tej ceste, 

ktorú sme za čali 30., alebo o ktorej sme rozhodli 30. 6. 

Čiže len fakticky reagujem, že bolo to stanovisko k 

dispozícii.  

 Ďalší re čník je pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 
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 Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Z tejto témy 

sa stala taká ur čitým spôsobom bo ľačka alebo možno by som 

to nazval aj nejaký strašiak. My ke ď sme schva ľovali nový 

územný plán v roku 2007, zmeny a doplnky sa aspo ň mne z 

terajšieho poh ľadu javili ako ur čitá technická záležitos ť, 

ktorá bude v blízkej dobe schválená. 

 

 Treba tiež pripomenú ť, že tie jednotlivé podnety, 

ktoré sa tam dneska objavujú a ktoré sme si zvykli deli ť 

na dobré a zlé, tak tie sa tam nijako nenarodili an i tam 

nenarástli, oni tam boli predložené nejakými konkré tnymi 

osobami, mestskými časťami. A boli schválené zastupi-

te ľstvom. 

 

 Čiže zastupite ľstvo vtedy odobrilo ten proces, že 

ideme obstaráva ť tieto konkrétne zmeny a doplnky s tým, že 

mnohí z tých poslancov opätovne tu sedia, ktorí hla sovali 

za ich zaradenie.  

 

 To ich, v rámci procesu toho obstarávania sa naoza j 

vytvoril taký ur čitý strašiak alebo možno by som to nazval 

až hystériou. Za čali sme ich deli ť na dobré a na zlé, a to 

schva ľovanie sa stále od ďaľovalo.  

 

 To závere čné rozhodnutie, ktoré musíme niekedy zobra ť 

na seba, sa posúvalo. Ja nechcem teda niekoho z toh o 

obvini ť, ale naozaj vždycky sa blížili nejaké vo ľby. Raz 

to boli vo ľby komunálne, teraz zase to sú vo ľby 

parlamentné. Vždycky sa to rozhodnutie bude odklada ť, 

odklada ť, a my nerozhodneme.  
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 Stále sa akosi zabúda na to, že sú tam veci, ktoré  ja 

osobne som navrhoval do tých zmien a doplnkov spolu  s 

občanmi. Chcem poveda ť ku konkrétne mestskej časti 

Petržalka. Máme tam viacero lokalít. Je tam Ovsišsk é 

námestie. Dlhé roky sme tam mali petíciu proti výst avbe. 

Ak príjmu zmeny a doplnky je tam zmena smerom na ze le ň, už 

sa tam stava ť nebude.  

 

 Šport a rekreácia; to je lokalita Mamateyova, kde 

pribudne lokalita vhodná na šport a rekreáciu. 

 

 Máme Matadorku, ktorá je dlhé, dlhé roky hanba 

Petržalky. Je to priemyselná zóna v strede sídliska . 

Horelo tam množstvo krát. Po prijatí zmien a doplnk ov tam 

bude zmiešané územie. 

 

 Za túto zmenu je petícia v Petržalke, ktorá ráta 5 00 

podpísaných ľudí z tej lokality, aby tam už tie sklady 

chemikálií nemohli by ť.      

 

 Čiže my zabúdame na to, že tam je množstvo 

pozitívnych vecí. A tie všetky ktoré sú tam, tak si  tam 

navolili poslanci alebo mestské časti.  

 

 Ak nerozhodneme, ten balvan budeme tla či ť stále 

ďalej, ďalej pred sebou. A neviem teda si predstavi ť akým 

spôsobom to bude ma ť nejaké vyvrcholenie.  

 

 Lebo môžme urobi ť to, že za čneme obstaráva ť od znova 

tie zmeny a doplnky. Len kto zaru čí, že po čas toho procesu 
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zase nezistíme, že medzi tými navrhnutými lokalitam i zase 

sú nejaké zlé, ktoré sa stanú zlými po čas tej doby.  

 

 No, žia ľ, asi žiadne riešenie nie je ani čierne, ani 

biele; správne to povedal pán poslanec Muránsky. Je  to 

veľmi ťažké rozhodnutie, lebo žia ľ, nesie v tom ur čité 

negatíva.  

 

 Ale nie sú pravda dve veci.  

 Nie je pravda, že sme pod časovým tlakom, lebo toto 

vieme od roku 2007, ke ď sme za čali obstaráva ť, alebo od 

roku 2008. Čiže vieme to 3 roky, tam nie je žiadny časový 

tlak.  

 

 A tiež nie je pravda, že to nebolo prerokované s 

občanmi, pretože každá jedna tá zmena išla cez mestskú  

časť a ľudia mali možnos ť do toho vstúpi ť. A práve aj 

vstúpili. A mnohé z tých lokalít práve ob čania navrhovali.  

 

 Takže, ke ď sme to nevedeli ustráži ť vtedy, tak dneska 

nad tým nejako polemizova ť je asi zbyto čné. 

 

 Ja si osobne myslím, že vývoj nezastavíme. A ak to  

odsunieme ďalej, tak problém nevyriešime iba si ho 

odložíme na nejaké ďalšie pokra čovanie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie  

 Slovo má pán poslanec Drozd. 
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Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Ja by som tie ž 

začal prijímaním územného plánu, ve ľkého územného plánu v 

roku 2007, ke ď na rokovaní mestského zastupite ľstva, si to  

teraz čerstvo pamätám, pán primátor Ďurkovský konštatoval, 

že vie o nedostatkoch prijímaného územného plánu. A le 

naozaj je pripravený na to, aby zmeny a doplnky, kt oré 

tento územný plán v podstate zreviduje a v podstate  ho 

spreh ľadní a upraví, že budú nasledova ť hne ď v ďalšom 

období. 

 

 Od 2007 máme 2011 a naozaj sme sa posunuli ďalej iba 

v jednej zmene, a to bola zmena územného plánu TEN- T 

projekt. Samozrejme, na mestských častiach tá situácia 

bola privítaná. Oslovili sa ob čania, oslovili sa 

aktivisti. Samozrejme poslanci dali návrhy na zmeny  

územného plánu, ktorý bol čerstvý.  

 

 A bratislavská mestská časť Ružinov patrila medzi 

tie, ktorá dala najviac podnetov na zmenu územného plánu. 

Tento územný plán, tieto návrhy na zmenu územného p lánu 

bolo ich strašne ve ľa, čiže boli zaradené do ur čitých 

skupín. A tie skupiny boli prerokované u námestníka  s 

každým starostom. Každý starosta za mestskú časť sa mohol 

k ním vyjadri ť, ako sú zaradené.  

 

 A samozrejme, tieto Zmeny a doplnky, ktoré boli ak o 

02, mestské časti po zvážení starostom boli dané do  

zastupite ľstva, ktoré sa nimi zaoberalo, a ktoré ešte 

mohlo k týmto zmenám zauja ť stanovisko. Tak sa stalo aj v 
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Ružinove a z 02, ktoré sa týkali Ružinova, boli nie ktoré 

zmeny vy ňaté.  

 

 Čiže je platné uznesenie k týmto zmenám a doplnkom, 

ktoré išli za Ružinov, ktoré sú v oblasti Ružinova.   

 

 A ja si myslím, že tam tie zmeny sú ve ľmi, ve ľmi 

prospešné, ktoré sa týkajú napríklad Zlatých piesko v, kde 

sa premieta urbanistická štúdia Zlatých pieskov do nového 

územného plánu, je tam športovisko Drie ňova, ktorá sa mení 

na šport z ob čianskej vybavenosti, je tam ve ľká plocha pri 

Právnickej škole v Ružinove ved ľa Ružinovskej cesty, ktorá 

tiež ide na parky, zele ň. Sú tam viaceré lokality bývalých 

priemyselných parkov, ktoré sú teraz "danfeldy" a m enia sa 

na funkciu, ktorá je prospešná, či už pre mestskú časť 

alebo pre mesto. 

 

 Čiže v globále si myslím, že je to pozitívna zmena; 

samozrejme so všetkými problematickými lokalitami, ktoré 

boli tu vyjadrené, hlavne to PKO znie tak problemat icky. 

Ale myslím, že aj tam vzh ľadom na ten vývoj okolo PKO 

nastal ur čitý posun.  

 

 A ke ď už nazývame ur čité problematické lokality, ja 

si myslím že aj po týchto, po prípadnom schválení t ýchto 

zmien a doplnkov nie je ukon čený proces a sú tu ďalšie 

možností ako regulova ť územie, a to územnými plánmi zón, 

ktoré aj v sú časnosti sa realizujú.  

 

 Na zmeny a doplnky, na celkovú zmenu územného plán u, 

ako tu bolo povedané, ktorá nie je nárokovate ľná, sa 
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musíme pozera ť aj z viacerých h ľadísk, nielen z toho 

hľadiska územnoplánovacieho.  

 

 Ur čite zmena územného plánu, alebo nový územný plán, 

ktorý sa súbežne pripravuje s týmito zmenami, čo som ja 

veľmi privítal, je otázkou samozrejme aj politickou, l ebo 

proste vedenie mesta a zastupite ľstvo musí definova ť 

ur čitý svoj názor, ur čitú svoju víziu ako ďalej s mestom 

do ďalších rokov.  

 

 A naozaj ten územný plán musí nielen popisova ť nejakú 

súčasnos ť, čo teraz momentálne rýchlo treba, ale mal by 

ukazova ť naozaj ako má vyzera ť Bratislava tiež za 20, 30 

rokov dopredu. Vtedy ten územný plán bude sp ĺňať tie 

očakávania, ke ď budeme pozera ť naozaj trošku ďalej za 

horizont. 

 

 A samozrejme, má to rovinu aj ekonomickú. Rozpráva li 

sme tu dnes o navyšovaní dane z nehnute ľností, rozprávali 

sme tu o rozpo čte, o financovaní (gong) samosprávy. 

 Ja by som si vybral ešte druhý level, ak môžem? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 A rozprávali sme o tom, že ako ďalej s financovaním 

mesta, lebo to doterajšie financovanie, ktoré tu bo lo 
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preferované, predaj pozemkov, nehnute ľností, ktoré mesto 

nevie využi ť alebo momentálne ich nevyužíva, je 

financovanie do časne. To je vy čerpate ľný zdroj príjmu 

mesta a naozaj mesto sa musí pozera ť po iných zdrojoch 

financovania.  

 

 Ja si myslím, že práve územnoplánovacie činnosti, 

pozeranie sa na mesto ako na taký celok, ktorý naoz aj 

pozná svoje daností, svoje možnosti, si tieto možno sti 

financovania nájde. Len naozaj treba pozera ť ďalej dopredu 

a poskytnú ť investorom vhodné lokality na to, aby sem 

vložili svoje peniaze, svoje investície, z ktorých 

samozrejme potom je da ň z nehnute ľností, da ň z príjmu 

fyzických osôb, lebo sú tam zamestnaní ľudia, poskytujú 

revitalizáciu územia, poskytujú nové služby. A samo zrejme, 

pri tom všetkom dochádza aj, ako som spomínal, k ce lkovej 

revitalizácii mesta. Len tieto veci musia by ť plánované a 

dopredu predvídate ľné.   

 

 Tým by som ukon čil svoj príspevok.  

 

 Áno, sú tu, je tu ve ľa pozitív. Pre niekoho sú tu aj 

problematické sú časti, ale rozhodnime my ako poslanci, či 

tento materiál posunieme ďalej, alebo tú robotu, ktorá tu 

bola urobená, zhodíme zo stola a za čneme od znova.  

 

 Ja si myslím, že prešlo ve ľa času od schválenia 

územného plánu ve ľkého 2007. Dnes je 2011. Ke ď to 

odmietneme, zase ve ľa práce vyjde navnivo č; tak ako sme 

rok sa rozprávali o tom vy ňatí tých 12 zmien.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi poslancovi Drozdovi. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pani námestní čka 

Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Ja som zachytila, ako pán poslanec povedal o tom, že 

v oblasti PKO došlo k posunu. Tak by som ve ľmi rada vedela 

čo tým myslel? Dúfam, že nie to, že prvostup ňový súd 

rozhodol že máme zbúra ť PKO a tak teda k ľudne môžeme ís ť 

do nadmernej zastavanosti v tejto oblasti bez oh ľadu na 

infraštruktúru, dopravné napojenie, at ď. Dúfam, že takto 

ste to nemysleli, ten posun. 

 

 A teda moja otázka smeruje aj k tomu, že ako ste 

mysleli ten posun? 

 

 Lebo, ak schválime tento územný plán, tak potom 

zhoršíme situáciu mesta v tejto oblasti.  

 A preto odpovedzte mi, ako ste mysleli tento posun  v 

oblasti PKO. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

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

 Ďakujem pekne. Pán poslanec Drozd, ak je nejaká prác a 

nekvalitná, tak nech radšej vyjde navnivo č a po ďme tú 

prácu robi ť kvalitne. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Chcem len poveda ť, že okresný súd nerozhodol, že máme 

zbúra ť PKO. Tento titulok si vymyslelo SME a vôbec to nie  

je pravda, pretože ten súd rozhodol o tom, že pod ľa neho 

zmluva, ktorú podpísal bývalý primátor je platná; o  

búraní, o spolupráci pri búraní. A to nie je to ist é.  

 

 To len hovorím na ako margo veci, aby ste sa 

nenechali pomýli ť niekedy novinovými titulkami. 

 Pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené 

kolegyne a kolegovia; ak chcete odpoveda ť pán Drozd, tak 

musíte sa prihlási ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Musíte sa prihlási ť, to si neurobil. 

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

 Dobre. Ja som poslancom už dos ť dlho a už nieko ľko 

územných plánov som schva ľoval. Musím poveda ť, že o týchto 

zmenách 02 idem hlasova ť už tretíkrát. 

 

 Prvýkrát to bolo v roku 2010 a vtedy som hlasoval 

proti aj napriek tomu, že ako predkladate ľ tam bol 

podpísaný môj primátor Andrej Ďurkovský. Myslím, že to 

bolo ešte na tom istom zastupite ľstve, kedy predseda 

najvä čšieho poslaneckého klubu, vtedy sa volal Ob čiansky 

klub, navrhol aby sme ešte raz hlasovali o tomto uz nesení 

a o VZN. Neprešlo to vtedy aj s podporou poslancov SDKÚ.   

 

 Tým, ktorí neboli poslancami, myslím teraz poslanc ov 

SDKÚ, v minulom volebnom období by som rád dal do 

pozornosti aj ve ľmi emotívne vystúpenie pána vicežupana 

vtedy, Iva Nesrovnala, ktorý dokonca konštatoval, ž e tieto 

zmeny a doplnky sú v rozpore s územným plánom Vyšši eho 

územného celku. 

 

 Takže záverom chcem len poveda ť, že ja som 

konzistentný s tými mojimi predošlými dvoma hlasova niami a 

nebudem hlasova ť ani teraz. Ďakujem.  

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by som chce l 

pánovi Len čovi pripomenú ť dva fakty.  

 

 Pán primátor Ďurkovský, ke ď sa za čalo hovori ť o 

obstarávaní nových zmien a doplnkov, kde sa na úrov ni 

primátora za čala taká prvotná diskusia, ustanovil komisiu, 

v ktorej ste vy vtedy sedeli za klub KDH. Takže mys lím si, 

že boli ste od za čiatku kde ešte odborní pracovníci 

spravili takú prvú prezentáciu ich názoru.  

 Myslím si, že to môžu potvrdi ť, a tam som nemal z vás 

nejaký dojem, že by ste čo i vo či jednej lokalite nejakým 

zásadným spôsobom protestovali. 

 

 Druhýkrát by som chcel na vašu konzistentnos ť 

upozorni ť pri prijímaní informácie o obstaraní zmien a 

doplnkov, kde boli všetky lokality, ktoré boli smer ované 

na obstaranie zmien a doplnkov, ktoré boli prezento vané tu 

v zastupite ľstve.  

  

 Vtedy zastupite ľstvo prijalo túto informáciu (gong) 

počtom hlasov 66, vy ste boli za, proti boli iba pán F iala 

a pán Kotula, a myslím pani Kimerlingová. Ostatní v šetci 

boli za, vrátane pána Budaja a ďalších. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za vašu faktickú poznámku. 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Zmeny a doplnky, ktoré máme 

dneska na stole obsahujú, teda opravujú chyby staré ho 

územného plánu. A ke ď ich teraz schválime, tak bolo tu 

povedané, že opravíme tieto chyby.  

 

 Ale dnešný dokument obsahuje taktiež chyby. A ke ď ich 

schválime, tak čo bude ďalej? 

 Zasa budeme obstaráva ť ďalší územný plán, ktorý 

zrejme bude obsahova ť znova ďalšie chyby. A tie ďalšie 

chyby budeme tým novým územným plánom zasa odstra ňova ť až 

dokedy? 

 

 Naozaj, apelujem na to, za čnime obstaráva ť nový 

územný plán, ale kvalitný. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, chcem len vysvetli ť čo sú to zjavné 

chyby pri obstarávaní územného plánu, pretože tam s a stalo 

to, že boli predložené poslancom výsledky prerokova nia. 

Bol splnomocnený pán primátor alebo pán námestník 

primátora na to, aby sa v čistopise tie chyby opravili. A 

neskôr dodato čne upozornila prokuratúra, že to sa nedá a 

má sa to urobi ť v tom prvotnom návrhu, ktorý je predložený 

na schválenie. Odvtedy tento postup v meste rešpekt ujeme.  

 

 Čiže túto opravu zjavných chýb my presne vieme čo sa 

stalo, kedy sa spoliehali vlastne spracovatelia úze mného 
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plánu na to, že sa to dá v tom čistopise rieši ť. Až 

dodato čne prokurátor upozornil na to, že tento postup nie 

je zákonný. V tomto zmysle chyby opravova ť nemožno.  

 

 Ak máme dnes iný názor na vecné riešenia, ktoré tu  

sú, môžme ich ozna či ť za chyby, ale nie sú to takéto 

chyby. To je proste iný názor, ktorý sa môže premie tnu ť do 

ďalších zmien a doplnkov, pretože budeme ma ť predstavu, že 

takto máme regulova ť funk čné využitie územia v našom 

meste.  

 Faktickou poznámkou chce reagova ť ešte pán poslanec 

Kor ček na pána poslanca Len ča. 

 

 

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

 Áno. Ďakujem. Ešte som zabudol na tretí prípad vašej 

konzistentnosti, ke ď sa rozhodovalo o predaji pozemkov pod 

PKO. Ja som vtedy hlasoval proti, úplne slobodne aj  s 

ďalšími kolegami z vtedajšieho klubu SDKÚ.  

 

 Vy, pán kolega, s ďalšími členmi klubu KDH ste 

hlasovali za.  

 A myslím, že vtedy sa rozhodovalo o tom, pri preda ji 

týchto pozemkov, a každému to bolo jasné, že to PKO  bude 

zbúrané. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č chce reagova ť na faktické na jeho 

adresu. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Áno. Vážený pán kolega Kor ček, ja som rozprával o 

svojej konzistentnosti pri hlasovaní o Zmenách a do plnkoch 

02. To dúfam, že nepopierate, že som hlasoval dvakr át 

proti. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Dyttertová má slovo. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Dlhodobo sme boli upozor ňovaní, že 

Zmeny a doplnky 02 nie sú dobré, aby sme to odsunul i a 

hneď sa pustili; odborníkmi teda myslím že sme boli 

upozor ňovaní, a pustili sa do 03.  

 

 Pred rokom, pán primátor si pamätáte, ke ď sme aj 

spolu na túto tému sedeli, ako myslím ako kluby, aj  vy. 

Nakoniec tam bol prítomný aj pán Mede z Krajského 

stavebného úradu a radili sme sa s tým, že či je možné, 

keďže sa už vtedy hovorilo, že predsa sú tam aj dobré 

veci, tak čo s tým, ke ď chceme odtia ľ vypusti ť tie, ktoré 

nevyhovujú? 

 A nevyhovujú hlavne ob čanom Bratislavy. 

 

 Vtedy sme dostali informáciu, aj prostredníctvom v ás, 

aj iných kompetentných, že bude sa to da ť spravi ť. Preto 

sme sa vlastne pripravili a tých 12 projektov sme v yňali z 
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toho s tým, že sme predpokladali, že tú 25, ten § 2 5 

dostaneme.  

 

 Nechceli sme zabrzdi ť úplne zmeny a doplnky. Hoci 

neboli dobré, a mali sme to urobi ť zrejme pred rokom. 

Teraz vidím ten výsledok.  

 

 Ja som síce osobne mala pochybnos ť, že či tá 25 bude, 

pretože vieme že Krajský stavebný úrad predsa len v edie 

nominant stranícky, a už vtedy sa vyjadril, že by b olo 

lepšie keby sa to schva ľovalo vcelku. 

 

 Ja sa preto cítim ve ľmi zasko čená aj stratou toho 

roku, aj tými nádejami, ktoré boli nám vtedy dané, že tých 

12 projektov odtia ľ bude možné vypusti ť.   

 

 A ak si pamätáte, na minulom zastupite ľstve sme si 

vypo čuli aj zo strany odbornej verejnosti, že varovali n ás 

pred tým, aby sme Zmeny a doplnky 02 neschva ľovali a 

okamžite sa pustili do práce na 03, aj na novom úze mnom 

pláne. Je tam strašne ve ľa náš ľapných mín, o ktorých ani 

my, som presved čená všetci nie sme tu informovaní. 

Vypichujú sa tu len niektoré projekty, ako PKO. 

 

 A ešte raz zdôrazním, čo už tu povedal pán Bendík, a 

úplne so všetkým čo povedal, súhlasím, že na Krá ľovej 

hore, kde bola verejnos ť a dali sme im nádej, tak týmto, 

touto zmenou by sa zhodnotili pozemky a my potom, k eby 

náhodou došlo k výmene, čo ja si osobne nemyslím že musí, 

ale keby náhodne došlo k výmene, tak za podstatne i nú cenu 

by mesto zamie ňalo tie pozemky.  
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 Aj toto je jeden fakt, ktorý by sme pri schválení 

týchto vecí mali zobra ť do úvahy.  

 

 Nemyslím si, že pre dobré veci máme dnes posväti ť tie 

zlé, ktorých následky si možno budeme uvedomova ť až 

neskôr.  

 

 Neviem, či som povedala všetko. Ja mám skuto čne ve ľmi 

vážne výhrady k tomu, že vôbec je to tuná predložen é, a 

som z toho ve ľmi, ve ľmi sklamaná. Ja, samozrejme, za tieto 

doplnky hlasova ť nemôžem. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Šov čík na faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ja opätovne dneska už po nieko ľkokrát pripomínam, 

každý kto chcel ís ť na nový územný plán a zabudnú ť na 

Zmeny a doplnky 02, mohol tak urobi ť svojim hlasovaním už 

v júni na môj návrh.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Dyttertová, aby reagovala. 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

199  

 

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

 Ja som to možno nedostato čne zdôraznila. Pán Šov čík, 

máte pravdu, ale, ale ešte stále je čas, jedna vec. 

 

 A druhá vec, vtedy sme boli mnohí presved čení o tom, 

že tú námahu, ktorú sme si dali, a vy ňali sme tých 12 

projektov, že samozrejme, že takýmto spôsobom to bu de 

schválené. 

 

 A dnes by sme po vy ňatí týchto 12 vecí mohli 

schva ľova ť zmeny a doplnky, že ten § 25 dostaneme. Preto 

zrejme niektorí nehlasovali vtedy tak ako ste to 

spomínali.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pani poslanky ňa Feren čáková.  

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem, pán primátor. Ja už sa nebudem rozvádza ť, 

lebo mala som príspevok v duchu mojich predre čníkov. 

 Chcem sa len spýta ť: Je možné schváli ť uznesenie ke ď 

nie je stanovisko Krajského stavebného úradu? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Stanovisko Krajského stavebného úradu je predložen é. 

Je vydané osved čenie pod ľa § 25, je síce rok staré, ale 

osved čil zákonnos ť postupu; takto to poviem, pretože to je 

jeho úloha. Čiže to stanovisko máte predložené v 

materiáli; ja som si to teraz kontroloval.  

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 S tým vypustením tých 12 bodov, ktoré boli vlastne  

znovu prerokované. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ešte raz. Pani poslanky ňa, si starostka mestskej 

časti, sedela si na mestskej rade, tam sme to predlo žili. 

Takže je predložené. 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Nebola. Nebola som. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ale ja za to nemôžem, materiály si dostala. Tak ak o 

pán starosta Pekár mali ste všetci možnos ť to vidie ť. Kto 

chcel tie stanoviská vidie ť, sú k dispozícii. Sú v 

materiáloch mestskej rady, zverejnené na internete,  ni č 
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sme netajili. To bol presne ten moment, kedy sme mu seli 

rozhodnú ť, čo s tým urobíme ďalej. 

 

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Pán primátor, možno sme sa nerozumeli. Ja sa len 

pýtam, či k tak predloženým zmenám a doplnkom, ako boli 

teda ukrátené, alebo ako boli vypustené, s vypusten ím 12 

bodov, či nie je potrebné nové stanovisko Krajského 

stavebného úradu? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ale ve ď bolo vydané.   

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

 Čiže schva ľujeme aj s tým, aj s tým. Áno. Pardon. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Problém bol v tom, že nám nevydal osved čenie pod ľa § 

25 na mínus 12. Čiže sme sa vrátili k tomu, že tých mínus 

12 je plus 12.  

 

Gabriela  F e r e n č á k o v á, starostka Mestskej časti 

Bratislava - Čunovo a poslanky ňa MsZ: 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ke ď už prosím, hovorím, chcem pripomenú ť všetkým 

váženým poslancom a poslankyniam, že aj keby sme tu  mali 

mínus 12, aj tak problém Krá ľovej hory nemáme vyriešený, 

pretože ten sa objavil až potom.  

 A nemáme 100 iných vecí vyriešených, lebo to je 

život.  

 

 Ako nedá sa poveda ť, že ten materiál môže vyrieši ť 

všetko. Preto som avizoval, že ak prijmete ten plán , 

budeme reagova ť metodickými zmenami, aby sme niektoré veci 

skorigovali.  

 Ak ho neprijmete, budeme, samozrejme korigova ť veci 

iným spôsobom. 

 Pani námestní čka Kimerlingová, faktická poznámka. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 No, k tomu stanovisku Krajského stavebného úradu 

alebo teda k tomu, že nám nevydali súhlas. A k tomu  

materiálu bez 12 lokalít, ktoré boli vy ňaté, objavili sa 

názory niektorých odborníkov, že dokonca týmto nesú hlasom 

spochybnil Krajský stavebný úrad aj ten svoj 

predchádzajúci súhlas, pretože sa tam isté náznaky chýb, 

vraj, pomenovali. 

 

 A tie chyby, to sa myslelo aj na to stanovisko 

predchádzajúce. 
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 Takže ja si myslím, že ak by sa schválili teraz ti e 

Zmeny a doplnky 02, bude možné ich spochybni ť a napadnú ť, 

pretože to nové stanovisko Krajského stavebného úra du je 

takéto pochybné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Slovo má pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. Chcel by som ma ť 

odpovede na mnohé otázky, ktoré tu zazneli, a na kt oré 

odpovede nemáme. Napríklad, za čo sa ktorý pozemok 

povymie ňa, či už je to PKO alebo Krá ľova hora? 

 Aký bude ten rozdiel pod ľa nášho dnešného hlasovania? 

 Pre čo máme hlasova ť skôr než tieto dohody, ktoré sú 

možno už aj pomaly na spadnutie, prebehli? 

 

 Chcel by som veri ť, že tento hlavný zákon, ktorým je 

pre mesto územný plán, sa bude da ť regulova ť nejakými 

nižšími dokumentmi ako to navrhuje pán primátor, ak o sú 

napríklad územné plány zón.  

 Ale sotva tomu možno veri ť, že by to právne na sudoch 

obstálo.  

 

 Ja nespochyb ňujem, že sa o to pokúsi, ale je 

nesporné, že majitelia pozemkov by sa na súde dožad ovali 
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toho, že územný plán je nadriadený dokument nad dok umenty 

nižšej sily, nižšej právnej sily, ako sú územné plá ny zón.  

 

 

 Chcel by som veri ť, že táto zmes chýb, na ktoré 

kedysi upozornil prokurátor, táto zmes návrhov deve loperov 

a návrhov mestských častí je práve to, čo pomôže 

Bratislave aj k zamestnanosti, aj k rozvoju, a nie k 

problémom.  

 

 Ale skúsenosti z minulosti, na ktoré upozornili 

poslanci, sú varovné.  

 

 Ja sa domnievam, že ak dnes neprejdú Zmeny a dopln ky 

02 vo verzii, ktorá pochádza z minulého zastupite ľstva, 

ni č nebráni tomu, aby magistrát dosiahol súhlas s § 22  po 

odstránení formálnych nedostatkov pre tie Zmeny a d oplnky 

02, ktoré sú výsledkom práce tohto zastupite ľstva a 

komisie, v ktorej tiež pôsobí. 

 

 Čiže dnešné hlasovanie vnímam trochu ako závan 

minulosti, ako akýsi test, v ktorom volebnom období  sa 

vlastne nachádzame. 

 Na ten test si musíme da ť odpove ď každý jeden, sami.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Faktickou poznámkou reaguje pán poslanec Bendík. 

 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

205  

 

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

 Dnešné rozhodovanie o zmenách a doplnkoch mi pripa dá, 

rád by som dal nejakú paralelu. 

 A ak by som bol v obchode a videl by som tam balík  

jab ĺk, a vedel by som že z tých jab ĺk je 80 % dobrých a 20 

% zlých; no ja sa spýtam: Kúpil by si niekto takýto  tovar? 

Keď je to naozaj zmeska dobrých a zlých vecí. 

 A naozaj to nemôžeme schváli ť.  

 

 A pod ľa mňa v tomto hlasovaní dáme verejnosti najavo, 

že či v tomto meste kone čne zaváži záujem ob čanov alebo 

záujem developerov? Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Kor ček faktickou poznámkou na pána 

poslanca Budaja.  

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Chcel by som 

len pánovi Budajovi pripomenú ť, že taktiež bol aj on, 

ktorý hlasoval za informáciu, kde boli všetky lokal ity, 

ktoré sú predmetnom v územnom pláne, teda v Zmenách  a 

doplnkoch č. 02 vrátane PKO.  

 

 Čiže, bolo by čestné, pán poslanec, keby ste 

povedali, že áno, vy ste zmenili názor. Ďakujem. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Osuský je ďalší re čník. 

 

 

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

 Ďakujem pekne, pán primátor. Stojím ja sám, a zrejme  

i moji kolegovia v zastupite ľstve pred pomerne vážnym 

rozhodnutím. Nechcem poveda ť priam osudovým, ale dos ť 

vážnym.  

 A plne to rozhodovanie vystihol kolega Muránsky 

citujúc dnes už historicky výrok môjho priate ľa Ondra 

Dostála v inej súvislosti zvláštneho hlasovania.  

 

 

 V neblahých časoch kladenia základov posvätených 

jediným vedeckým svetonázorom dochádzalo k tomu, o čom 

slovenská ľudová múdros ť hovorí: Ke ď sa rúbe les, lietajú 

triesky.  

 

 Samozrejme, vtedy to boli triesky ľudských osudov. 

Raz krymských Tatárov, inokedy donských kozákov, ob čas 

Ukrajincov ako takých, a potom zase povolžských Nem cov.  

 

 Teraz možno nejde celkom o život, ale opä ť stojíme 

pred rozhodovaním, ke ď budeme v mene možno nie čoho 

svetlejšieho zajtra produkova ť triesky, ktoré budú 

zra ňova ť. Každý zlikvidovaný kus dýchajúcich p ľúc, 

nahradených medicínsky povedané fibrózou betónu a ž eleza, 

je ireverzibilný.    
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 Naši najstarší bratia v monoteistickej viere Židia , 

majú krásne úslovie:  

 Ten, kto zachráni jedného človeka, ani keby zachránil 

ľudstvo.  

 

 Ja mám teraz opa čný pocit. Ak zlikvidujem jednu 

Krá ľovskú horu, škodím celému mestu. S dovolením sa pre to 

pri hlasovaní o tomto bode zachovám podobne ako som  sa 

zachoval v parlamente. Ďakujem za pozornos ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou bude reagova ť pán poslanec 

Čaplovi č. 

 

 

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

 Dlho som uvažoval čo poviem, ale ke ďže moje názory v 

tejto oblasti sú dlhodobo rovnaké, aj ke ď som bol vo vláde 

Slovenskej republiky obhajoval som ochranu životnéh o 

prostredia a považujem ju za prioritu priorít. A my slím 

si, že aj z tohto h ľadiska je pre m ňa dôležité, aby tieto 

veci boli vzájomne vyvážené a na jednej strane sa j asne 

definovala ochrana tých častí Bratislavy, ktoré slúžia 

občanom Bratislavy v tomto ťažkom globálnom veku.  

 

 A chcem znovu na tomto mieste zopakova ť. Ten, kto si 

neváži krásu prírody, krásu okolia, a váži si pôdu ale nie 

preto že by chcel na nej pracova ť ale ju chce využi ť ako 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

208  

developer, ten by v podstate mal by ť na okraji tejto 

spolo čnosti.  

 

 A naozaj, na Slovensku sme stratili (gong) úctu k 

pôde. 

 Jednu vetu už len poviem: 

 Úctu k pôde, úctu k pôde ako k po ľnohospodárskej 

pôde, ale nestratili sme v ďaka rôznym skupinám úctu k 

pôde, ktorú chcú využíva ť pre svoje vlastné záujmy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani starostka Kolková; nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem za slovo. Dámy a páni, prepá čte, vopred sa 

ospravedl ňujem, mi moju úprimnos ť. Nehnevajte sa na m ňa, 

ale po tom čo tu po čúvam, mám taký pocit, že vás tu niekto 

považuje za stádo oviec. Ako, ve ď je to vašich rukách, ako 

rozhodnete. Vy môžte poveda ť áno, a môžte poveda ť nie a 

ni č tým nepokazíte.  

 

 Myslím si, že jednozna čne v rámci tejto diskusie, 

ktorá tu doteraz odznela, bola zhoda v tom, že ten balík, 

ktorý od vás ktosi chce, aby ste ho odsúhlasili, ob sahuje 

aj kopu zhnitého ovocia, tak ako to povedal myslím že, 

neviem kto, o tom balíku jab ĺk. Ve ď všetci dobre vieme, že 

keď je kúsok nejakého balíka plesnivý, zeleniny, ovoci a, 
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treba vyhodi ť všetko, lebo tá plese ň je nielen tam kde ju 

vidíte, ale aj pod povrchom. 

 

 Ve ď je plne vo vašich rukách, aby ste rozhodli 

rozumne, a vôbec žiadnu škodu nespôsobíte.  

  

 Žijeme v 21. storo čí; prosím, kto hovorí o tom, že sa 

ako znehodnotí kopa roboty, ve ď to je blbos ť. To je 

kravina na kvadrát; prepá čte mi moje roz čúlenie.  

 

 Máme v 21. storo čí všetky materiály spracované 

elektronicky. K niektorým veciam je tu vô ľa schváli ť ich a 

niektoré jednozna čne by skomplikovali starostom, minimálne 

starostom ktorí rozhodujú na stavebných úradoch živ ot tak, 

že by nemali inú možnos ť ak by nechceli by ť v rozpore so 

zákonom, ak aby odsúhlasili a odklepli rozhodnutia,  ktoré 

vlastne nikto nechce alebo sa aspo ň tvári, že to nechce.     

 

 Týka sa to napríklad konkrétne u nás v Devíne 

Krá ľovej hory, ktorú áno teraz, keby ste to odklepli, 

zhodnotíte, zdvihnete hodnotu pozemku a v zapätí ju  budete 

zamie ňať nie za 5 korún ale za 300 korún, alebo tisíc 

korún, alebo čo ja viem za ko ľko. 

 

 Všetky tie materiály, a všetko to dobré, o ktorom sa 

hovorí, že preboha schvá ľme to, lebo iná č to dobré sa 

stratí, to všetko je v elektronickej podobe priprav ené, 

nakreslené, sú plány, sú funkcie, sú zhodnotenia úz emí; 

toto všetko, čo ani neviem ako sa volá v tom komplikovanom 

procese, to je všetko použite ľné.  

 To sa vyberie z po číta ča  a rozdelí na drobné. 
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 Pán primátor na rade mal jeden ve ľmi dobrý návrh, 

ktorý tu ešte myslím že dostato čne neodznel zatia ľ. 

Povedal, že to ako sa doteraz schva ľujú zmeny a doplnky, a 

vôbec územný plán, nie je ve ľmi dobrý spôsob. Ideme akýmsi 

samospádom. Tak sa to robilo v minulosti, a ktosi, kdesi 

tuná si myslí, že treba to robi ť tak aj na ďalej.     

 

 Ale návrh padol ten, že rozde ľme. Ve ď predsa veci, 

ktoré sú jednozna čne potrebné a chce ich aj mestská časť, 

aj obyvatelia, aj mesto, ve ď ako dajme to po kúskoch.  

 Čo tomu bráni?  

 

 Pre čo máme schva ľova ť teraz aj to zlé, ktoré 

skomplikuje život. Vy neschva ľujete nejakú takú akože či 

bude alebo nebude nejaký ve čierok - vy schva ľujete zákon! 

Akonáhle za túto blbos ť zdvihnete ruku, akonáhle tam 

stla číte to tla čitko že áno, schvá ľme Zmeny a doplnky 02, 

ako spôsobíte aj sami sebe, lebo vy ste tí, ktorí ďalej 

budú rozhodova ť; aj primátor, aj vy. Sami sebe urobíte 

kopec problémov. 

 

 Prosím vás, neschvá ľte zmeny a doplnky, pošlite ich 

na nejaké to smetisko dejín. Ďakujem.  

 (Potlesk.) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou na pani starostku budú reagova ť 

dvaja poslanci. 

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

 Vážená pani starostka Devína, dnes neby ť Devína teda, 

dnes by tu nebol problém Krá ľovej hory.  

 Preto sa pýtam, kto predal Krá ľovu horu a za ko ľko? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kubovi č. 

 

 

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

 Pripájam sa k predre čníkovi. A poprosím, Ľubka, ke ď 

ty zvyšuješ hlas, tak ja sa ho pokúsim nezvyšova ť.  

 

 Presne to, o čom sa tu rozprávalo, vy keby ste boli 

zodpovední vo či sebe, skrátka vaša samospráva, tak dneska 

tu mesto nemuselo ma ť tento problém. Do dnešného d ňa som 

nevidel, že by sa mestská časť Devín oficiálnym spôsobom 

ospravedlnila tomuto mestu a ostatným mestským častiam, 

ktoré na vás doplácajú. 

 Takže skús to zobra ť trošku aj z tohto poh ľadu. 

 

 Lebo v kone čnom dôsledku zodpovednos ť nekon čí tým, že 

pán Novotný zomrel. Zodpovednos ť skrátka prechádza aj na 

ostatných ďalších štatutárov, ktorí v mestskej časti Devín 

fungujú. Takže toto by som poprosil ťa. 

 

 A druhú vec; prosím ťa, nevsúvaj tu takéto veci, ako 

keď budete hlasova ť tak je to blbos ť, vy čo zahlasujete 
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dajme tomu za. Ja vo svojom vystúpení odôvodním, pr ečo 

budem hlasova ť za.  

 Takže nechaj si svoje, poprosím, komentáre pre seb a. 

A my sa budeme zase rozhodova ť slobodne a pod ľa toho ako 

na túto vec odborne pozeráme. Dobré? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kor ček chce reagova ť faktickou 

poznámkou.  

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pani Kolková vaše, 

pani starostka vaše vystúpenie bolo úspešné, ste zo žali 

potlesk. Ale ja sa ve ľmi čudujem, ke ď sa balík zmien a 

doplnkov prerokovával, tak boli oslovené všetky mes tské 

časti. A všetky mestské časti vyjadrili s týmto balíkom, 

Zmenami a doplnkami číslo 02, súhlas. Na to sú zápisnice, 

ktoré sú podpísané všetkými starostami a sú na magi stráte. 

Tak si asi treba pozrie ť, či to je váš podpis alebo či ten 

podpis niekto sfalšoval. 

 

 A taktiež ja si nepamätám, ke ď bolo pripomienkovacie 

konanie, že by došla čo i len jedna, jedna námietka, jedna 

pripomienka z vašej mestskej časti v tomto smere. 

 

 Takže znova asi by bolo čestné poveda ť, že "zmenila 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani starostka Kolková chce reagova ť na pripomienky. 

 

 

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

Bratislava - Devín:  

 Ja zareagujem. Predaj pozemkov Devínom, hej; Devín  

riešil nejaký neš ťastný projekt a Devín čania dodnes trpia. 

Nesmú rieši ť žiadne investi čné zámery, nesmú žiada ť žiadne 

podporné rozvojové peniaze. To nesmú, hento nesmú, tamto 

nesmú, len Devín tým trpí a vlastne sme, visíme na meste 

ako takí žobráci, a doprosujeme sa za každú dobrú v ec. Bez 

mesta sa nepohneme.  

 

 Čiže Devín trpí už viac než dos ť za toho jedného 

neš ťastníka, ktorý už je pod zemou a ktorý to tiež možn o 

nemyslel v zlom. 

 

 Ale akosi nefungovali v tom čase také zákonné limity 

a kontrolné mechanizmy ako chvalabohu už dneska mož no aj 

na základe toho že sa spamätali pritom čo všetko sa dá v 

rámci zákona urobi ť; že sa štát spamätal a nastavil tam 

nejaké mantinely rozumné.  

 

 Takže Devín bol, žia ľ, takým tým blbým príkladom, ale 

možno sa spolo čnos ť z tohto príkladu aj pou čila. Čiže 

Devín nepredal, Devín bol vlastne donútení v dražbe ; o 

tieto pozemky prišiel. (gong) 

 Čo sa týka;   
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k , CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pani starostka. Bohužia ľ, je to len minúta, 

ktorá je ur čená na faktickú poznámku.  

 

 Ďalší re čník je pán poslanec Muránsky po druhýkrát; 

nech sa pá či. 

 

 

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

 Dobre. Je úplne jasné, že rozhodnutie, ktoré nás 

teraz čaká, nie je medzi rozhodnutím, ktoré je dobré alebo  

zlé. Proste tuná každé rozhodnutie, či to schválime alebo 

to odmietnutie, odmietneme, bude rozoberané, kritiz ované, 

podrobené dôkladnej analýze, a to bez oh ľadu na to, či 

budeme hlasova ť za alebo proti.  

 

 Ak si niekto myslí, že môžme vypracova ť dokonalý 

územný plán, ktorý by vyhovoval všetkým, je na omyl e. 

Vždycky to bude niekomu vadi ť, niekomu prekáža ť a vždycky 

bude niekto, kto nebude spokojný. 

 

 A aby som odpovedal pánovi poslancovi Pekárovi, ta k 

mu pre čítam stanovisko, ktoré prijala komisia územného a 

strategického plánovania:  

 

 Komisia územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby po diskusii odporú ča 

neschváli ť pôvodný návrh Územného plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy Zmeny a doplnky 02.    
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Hanulík, prosím, keby ste sa upokojil i, 

pretože rušíte. 

 

 

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

 Hlasovanie dopadlo tak, že z 15 prítomných bolo 8 za 

takéto stanovisko a 7 sa zdržali.  

 

 A ako druhé sme prijali druhé stanovisko; bolo o t om, 

že komisia odporú ča primátorovi stiahnu ť z rokovania 

mestského zastupite ľstva 15. 12. 2011 bod Územný plán 

hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 02, a 

vypracova ť návrh variantného riešenia ďalšieho postupu a 

tento predloži ť na januárové zasadnutie komisie územného a 

strategického plánovania.  

 Toto hlasovanie tiež pri 15 prítomných podporilo 1 0 

ľudí a zdržali sa 5. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ďalší re čník je pán poslanec Kubovi č. 

 

 

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

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

vrátil trošku do minulosti, a to čo vlastne spomenul už 
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tuná Slavko Drozd, tak k prerokovaniu vlastne týcht o Zmien 

a doplnkov 02, ktoré boli v roku 2088.  

 

 Budem hovori ť, samozrejme som poslancom za Záhorskú 

Bystricu, takže budem hovori ť za Záhorskú Bystricu. V tom 

čase som bol starosta, kde sme normálnym, korektným 

spôsobom prerokovali tieto zmeny a doplnky, ktoré s a 

týkali katastrálneho územia Záhorskej Bystrice a me stskej 

časti. Mali sme ich viacero. 

 

 Na základe toho, aby sme nepatrili medzi mestskú 

časť, ktorá brzdí tento proces, tak sme sa dohodli na t om, 

že drvivú vä čšinu z tých podstatných, z tých podstatných 

zmien, ktoré našu mestskú časť trápia a bolo by dobré ich 

vyrieši ť, a sú to otázky nie investorov súkromných ale 

obecných, komunálu. To znamená, tieto otázky sme sa  

dohodli, že budeme rieši ť v zmenách a doplnkoch 03.  

 

 Takisto nám bolo pris ľúbené mestom, a to je úplne 

jedno či vtedy bol na meste, či sedel tu Mišo a dneska tu 

sedí, pán primátor, nehnevaj sa, ale poviem že áno,  takže 

to je úplne jedno, tie s ľuby verejné tu boli.  

 

 To znamená, že aj tá samospráva sná ď má dajakú 

zodpovednos ť za to čo hovorí a čo by mala plni ť. 

 

 Dneska sa pýtam, 3 roky sú pre č skrátka, zmeny a 

doplnky 03 sú ani neviem kde ako, to ani nebudem ty pova ť, 

lebo už ur čite by som neodhadol tento čas. Takže ako z 

tohto poh ľadu zase sa dostávame medzi tých, tých ktorí 

chceli, aby mesto fungovalo, ktorí si zodpovedne pl nia 
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svoje úlohy. Môžem asi za 20 rokov samosprávy konšt atova ť, 

že so Záhorskou Bystricou v tomto meste nikdy nebol i vážne 

problémy; asi len v ďaka tomu, že tam sedeli zodpovední 

ľudia.  

  

 Tak ako dnes my sme tí, ktorí tu budeme čaka ť ešte 

ďalších 10 rokov alebo ko ľko na to, že tí istí ľudia a 

isté mestské časti si nevedia spravi ť doma poriadok. 

 To je prvá vec. 

 

 Druhá vec je, nebol som na komisii v pondelok, bol  

som pred týžd ňom na komisii, kde som vyjadril jasne svoje 

stanovisko, a to stanovisko znie:  

  

 Som presved čený o tom, že v januári tohto roku, ke ď 

sa tento materiál za čal vlastne, alebo tento materiál bol, 

a mienil sa predloži ť do zastupite ľstva v tejto podobe ako 

je dneska, tak som si plne uvedomoval, že tento mat eriál 

sa bu ď môže takto schváli ť alebo jednoducho inej cesty ako 

vytvárania alebo spracovávania nového územného plán u, 

alebo 03 nie je.  

 

 Dneska celý ten rok vlastne mi dal za pravdu. 

 A preto hovorím, že je tu ve ľká a drvivá časť vecí, 

ktoré súvisia so súkromnými investormi, ktorí takis to 

vlastne dostali nejaké prís ľuby od tohto mesta. A takisto 

dostali prís ľuby mestské časti, to znamená samospráva. 

Takisto dostali prís ľuby niektoré, či už ob čianske alebo 

aké združenia, to znamená verejnos ť. A my sa dneska 

skratka zase pýtame a zase sa ideme rozhodova ť o tom, či 

tento proces je správny, či je iný proces správny? 
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 No, prosím vás pekne, ako ja neviem; toto totiž ni e 

je o nás len, a že či si my povieme, že to posunieme o 

ďalší polrok, o ďalšie 2 roky.  

 To je o tom, že na tieto naše rozhodnutia niekto čaká 

a investi čná výstavba nie je; prirovnal to pán  Bendík, 

budem na vás reagova ť, nie je o zelovoci. Lebo ja vám 

poviem a takisto viem na to reagova ť, že možno v tom 

zelovoci, viete, alebo v tých potravinách, keby sme  

hovorili o tých skazených jab ĺčkach a doma ste mali hladné 

deti, a bol tam len tento produkt, tak ur čite kúpite aspo ň 

to, aj s tým pokazeným.        

 

 To znamená, že aby sme si tu my nevytvárali nie čo, čo 

nemusí by ť celkom objektívne. Berme do úvahy všetky 

skuto čností, ktoré tu sú. A na toto rozhodnutie čaká 

množstvo subjektov, ktoré sa seriózne, spravodlivo chovajú 

k tomuto mestu a my sa nevieme k ním postavi ť zo či-vo či a 

poveda ť, či to bude takto alebo onak.  

 

 Samozrejme, každý rozhoduje za seba.  

 Ja hovorím, že budem hlasova ť za.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dávam slovo pánovi poslancovi Pilinskému. 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  
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 Ďakujem. Pán primátor, ja by som sa chcel spýta ť na 

jednu vec, ktorú si spomenul. Je to oh ľadne toho podnetu 

na prokuratúru, lebo znela informácia, že prokuratú ra ten 

podnet odložila a čaká, ako rozhodneme, hej.  

 Takže či rozhodneme o pôvodnej verzii zmeny a doplnky 

alebo či rozhodneme o verzii zmeny a doplnky mínus 12, 

resp. prokurátor potom môže posúdi ť či ten proces bol 

správny.  Potreboval by som si to nejakým spôsobom 

objasni ť.  

 

 A mám potom otázku na pani hlavnú architektku; 

myslím, že práve vybehla ale verím, že jej to koleg ovia 

odtlmo čia.  

 Ja sa chcem spýta ť, či tým, že sa dneska by sa 

materiál zmeny a doplnky zamietol, alebo proste by sme sa 

vrátili do kroku nula, teda do stavu nula, či by bol 

ohrozený nejaký rozvoj mesta v najbližšom období?  

 

 Pretože, jak som si ja pozeral tie veci, ktoré sú v 

Zmenách a doplnkoch 02, tak je tam minimálne 29 náv rhov, 

ktoré sa týkajú riešenia dopravy v Bratislave.  

 Tak chcem vedie ť, či je to, či si môžme dovoli ť toho, 

aby sme sa znovu vrátili do bodu nula a čakali rok, dva, 

tri, a možno ešte aj viac? 

 

 Takže ešte čo sa týka tých stanovísk, ja ako mestský 

poslanec a zárove ň ako starosta mestskej časti, ke ď za čal 

proces znovu prerokovania Zmien a doplnkov 02 boli tieto 

návrhy čo sa týka našej mestskej časti riešené v našej 

miestnej komisii.  
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 Vyšla odtia ľ jedna požiadavka na vypustenie jedného 

projektu, takže aj v takomto duchu išlo od nás stan ovisko 

za našu mestskú časť.  

 Ale ak by to malo znamena ť, že ďalších 15 alebo 10 

projektov bude kvôli tomu stopnutých, tak ja si mys lím, že 

ur čite vieme oželie ť jeden projekt, aby mohlo ís ť ďalších 

14, ktoré sú pozitívne pre našu mestskú časť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne. 

 Ako ďalšia re ční čka je 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: 

 Ke ď sme schva ľovali ten pôvodný územný plán, ako to 

už niekto nazna čil, bolo povedané, že zmeny a doplnky budú 

nasledova ť a že vlastne je to úplne normálne. Tak musím 

pripomenú ť, že zmeny a doplnky by mali ten územný plán 

zlepšova ť; zlepšova ť, a to komplexne. To znamená aj čo sa 

týka výstavby, aj infraštruktúru popritom rieši ť.  

 Ale tieto 02 mne sa tak zdá, ako keby sme viac 

riešili investorské potreby, menej verejnoprospešné . Ako 

keby záujmy verejnosti boli menej vypo čuté, v niektorých 

častiach dokonca až ignorované.  

 

 A prekáža mi na tom, že je tu množstvo oblastí, kt oré 

počítajú s výškovými budovami okolo 100 metrov.  
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 Ó, ako sme tlieskali pani hlavnej architektke, ke ď 

nastupovala a povedala, že chystá sa vypracova ť taký 

celkový preh ľad o Bratislave a regulova ť výškové budovy. 

Lebo vlastne už teraz ich máme viac ako vo Viedni, a nie 

je to dobré. Pretože každé ve ľkomesto by si malo vy členi ť 

nejakú tú oblas ť, kde bude ma ť výškové budovy a všetko 

ostatné drža ť tak umiernene. Vtedy sme tlieskali. 

 

 A dnes to berieme ako normálne, že Ružinov, 

Klingerka, zóna Chalúpkova, Staré Mesto; po čkajte, čo tu 

ešte je? To tu všetko tam 100 metrové budovy, Staré  Mesto, 

Cvernovka, Svätoplukova, zvýšenie na Blumentálskej,  

Stanica Nové Mesto; to všetko výškové budovy 100 me trové 

tam schválime. No, a kde už potom sa bude regulova ť tá 

výšková zástavba?  

 

 No, asi ťažko, ke ď hovoríme že budeme regulova ť alebo 

drža ť investorov územným plánom zóny. No, územný plán zó ny 

musí by ť v súlade s územným plánom, ktorý teraz schválime.  

 

 Takže to bude také trošku; teda prekáža mi tá 

nadmerná zastavanos ť v takých citlivých oblastiach. A 

pritom sa nerieši infraštruktúra a dopravné obslúže nie 

tejto oblasti.  

 Spomeniem ako jeden príklad len to neš ťastné PKO, 

RIVER PARK, tam odborníci už teraz povedia, že sa t o nedá 

dopravne obslúži ť. Už teraz.  

 

 Máme, samozrejme nápad, ako by sa to dalo, len kto  na 

to bude ma ť?  
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 Ak toto jedno použijem ako príklad, tak takých 

príkladov v Bratislave máme viac, kde už teraz nedo kážeme 

dopravu vyrieši ť a my tam ešte ďalej ideme schva ľova ť 

masívnejšiu zástavbu.  

 

 Takisto v tomto návrhu riešime takou salámovou 

metódou zlepšovanie investorských podmienok; spomen iem 

Amfiteáter. To ľkokrát sa nám vy čítali tie ú čelové zámeny, 

a neviem čo. To nás čaká aj v budúcnosti ak toto 

schválime, lebo zasa prídu tie ú čelové zámeny po čnúc s 

Krá ľovou horou, a ktovie ko ľko ich ešte bude.  

 

 Ale, tá salámová metóda; najprv v Amfiteátri bola 

občianska vybavenos ť, potom nízko podlažná zástavba, teraz 

už viacpodlažná zástavba. No, možno príde aj 03 a t am 

možno že bude ten kód M 100 metrov; čo ja viem. A takto 

postupne zhoršujeme územný plán, ktorý sme prijali,  miesto 

toho aby sme ho zlepšovali.  

 Lebo na to sú zmeny a doplnky územného plánu, aby sa 

zlepšoval a nie zhoršoval.  

 

 No, a ten pán bývalý viceprimátor, ktorý nám tu to ľko 

pripomínal, aké chyby sme porobili v minulosti, ako  keby 

nám ich nechcel dovoli ť opravi ť, ak ich teraz chceme 

opravi ť, ke ď sme ich v minulosti urobili. Použil tú formu 

"zlepenca". Tuto kamarátom zo SMERU to ur čite nie čo 

hovorí, ten "zlepenec"; oni to ve ľakrát povedali, sa 

neosved čil. 

 Že by sa zrovna u nás osved čil ten zlepenec? 

 No, uvidíme. Ďakujem.  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

223  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čo som ja nerozumel, že o akom "zlepenci" bola re č, 

ale to necháme na inokedy. 

 Pán poslanec Jen čík, faktickou poznámkou.  

 

 

Radovan  J e n č í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcel pripomenú ť, že pokia ľ 

neschválime Zmeny a doplnky 02, nedá sa obstaráva ť územný 

plán zóny, a tým pádom ani stavebná uzávera. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Černá chce reagova ť. 

 

 

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

 Ja sa chcem vlastne len opýta ť. Ďakujem za slovo.  

 Vidím ko ľko je prázdnych neprenajate ľných, nepre-

dajných byrohausov, pomaly hotelov; o rodinných dom och 

postavených totálne debilne ale na najkrajších územ iach a 

bytov, ko ľko ešte potrebujeme takýchto stavieb? Za to, aby 

si niekto do toho uložil peniaze?  

 Pre čo im na to dávame zelenú? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 Ďakujem pekne za tú re čnícku otázku. 

 Pán poslanec Budaj, faktická na pani námestní čku.   

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Len poznámka: Či schválime alebo neschválime územný 

plán zóny, samozrejme že sa dajú obstaráva ť územné; teda 

tento dodatok k územnému plánu č. 2, samozrejme že sa dajú 

obstaráva ť územné plány zón. Nebolo to na pani 

námestní čku, ale nedá sa ni č robi ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne za túto pomoc pre pani námestní čku. 

 

 Ke ďže už nie sú ďalšie faktické, dám prednos ť alebo 

slovo ďalšiemu re čníkovi. 

 

 Je to opä ť pán poslanec Budaj, tento krát ako riadne 

prihlásený do diskusie, druhýkrát. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Pani Černá apeluje, aby som dal návrh na ukon čenie 

diskusie. Ale, žia ľ, hoci všetci sme možno už povedali, to 

čo by sme chceli, ja nechcem navrhova ť ostatným 

diskutujúcim aby ml čali.  

 Naozaj je to zaujímavá križovatka. 
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 Znovu chcem sa dožadova ť informácií.  

 Kto nám dá informácie, akú právnu podstatu má odpo veď 

stavebného úradu, či sú to len formálne nedostatky?  

 

 Či nemôžeme dosta ť viac správ o tom, čo prerobíme na 

tom, ak by sme teraz hlasovali a potom zamie ňali pozemky? 

 

 Nesúhlasím s takýmto nejasným stavom. Je to ve ľká 

škoda a apelujem, pán primátor, na odloženie rozhod ovania 

na budúci rok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Ak dovolíte, ja sa k tej otázke vyjadrím, lebo zni e 

tu PKO a Krá ľova hora. 

 

 K PKO sme prijali uznesenie 30. 6., kde sme poveda li, 

že chceme zameni ť pozemky niekam inam. To znamená, aby 

investor prijal našu ponuku, že sa z lokality PKO z oberie 

pre č. Tam by som rozumel tomu, že ak by sa navýšila 

hodnota pozemkov pod PKO, tak ich bude zamie ňať za iné 

lukratívne pozemky. Investor to nechce, chce zosta ť v tom 

území. A ak sa bude posúva ť, tak len v rámci toho územia.  

 

 Tam, ak budeme zamie ňať za pozemky pod PKO, a 

povedzme sa dohodneme so štátom a pôjdeme pod ten v ýskumný 

ústav, tak asi tie pozemky majú rovnakú hodnotu. Ne môžu 

mať v jednom území rozdielnu.  
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 Čiže PKO v poriadku, ke ď to tak zoberiem z poh ľadu 

zámeny, lebo odpovedám len na zámenu. 

 

 Čo sa týka Krá ľovej hory, ve ľmi pekne vás prosím, o 

Krá ľovej hore tu 30. 6. nikto nechýroval. Ani keby sme tu 

mali mínus 12, tak nevyriešime Krá ľovu horu. Ani mínus 12 

by sme nemohli prija ť, ak sa bojíme, že Krá ľova hora nie čo 

vyrieši.  

 

 Ku Krá ľovej hore dostaneme 3 stanoviská, ktoré 

navrhovala pani poslanky ňa Augustini č, ktoré hovoria o 

tom, či sa na Krá ľovej hore môže stava ť alebo nie. 

Investor je presved čený, že aj pri dnešnom územnom pláne 

môže postavi ť na ob čianskej vybavenosti svoju stavbu.  

 To hovorím len faktickou poznámkou.  

 

 To znamená to, že my hovoríme, že cesta tam nie je  

možná, on má právny výklad a právny názor že je mož ná. Ale 

to neriešime, prosím, teraz.  

 

 Riešime metodické zmeny v celom meste. Áno, majú 

nejaké dopady na Krá ľovu horu. Ale ke ď rozhodneme o 

dvojkách môžme ako trojky obstaráva ť práve zmenu 

občianskej vybavenosti na Krá ľovej hore na rekreáciu, tak 

ako sme to pris ľúbili v našom uznesení. Toto budeme môc ť 

urobi ť.   

 

 Čiže ja si myslím, že tá zámena pozemkov nie je tu 

kľúčová téma. A to, že či sa nám zlepší alebo zhorší 

pozícia, keby sme sa takto na to pozerali, nikdy 
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nerozhodneme. Pretože vždy sa objaví nie čo aktuálne, čo sa 

bude musie ť zobra ť do úvahy.  

 

 Len k zámene som chcel poveda ť, čo sa pýtal pán 

poslanec Budaj a opakoval to už druhýkrát, preto so m chcel 

na to zareagova ť. 

 Pán poslanec Kor ček chce na m ňa reagova ť. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som vás iba 

doplnil čo sa týka Krá ľovej hory. Na Krá ľovej hore sa 

vôbec nemení územný plán, tam stále ostáva ten istý  územný 

plán ob čianska vybavenos ť.  

 

 To, čo hovoria aktivisti, je problém cesty. Pod ľa mňa 

ten problém cesty tam nie je. Pretože ke ď si aj pozriem 

novú tabu ľku, tak ako je navrhnutá v Zmenách a doplnkoch 

č. 02, je tam neprípustné umiest ňova ť najmä, a to že tam 

teda nie tá komunikácia špecificky alebo jasne uved ená 

neznamená, že niekto ju tam musí pod ľa môjho názoru 

povoli ť. Takže ja si myslím, že tam žiadny problém s 

komunikáciou nie je. 

 

 A čo sa týka toho samotného, čo chcú dosiahnu ť 

aktivisti, tak my sme to tu už riešili, len sa tým nikto 

potom nezaoberal.  

 

 V 2008, ke ď sme schva ľovali informáciu, tak sme sa 

zaoberali aj návrhom na zmenu a doplnok v lokalite Krá ľova 

hora kde sme povedali, áno, sme za to celé zastupit eľstvo, 
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aby sa tam menil územný plán z ob čianskej vybavenosti na 

plochy rekreácie v prírodnom prostredí s tým, že ta m mala 

byť obstaraná nejaká urbanistická štúdia ako podklad, na 

základe ktorého by boli navrhnuté; táto zmena bola 

navrhnutá v ďalších zmenách a doplnkoch.  

 

 To, proste mestská časť nespravila.  

 Takže nerozprávajme, ale konajme. 

 

 Keby takáto štúdia tu bola, keby to mestská časť 

spravila, tak už sme mohli po Zmenách a doplnkoch č. 02 

schva ľova ť Zmeny a doplnky č. 03, vrátane zmeny v tejto 

lokalite.  

 Takto budeme debatova ť, diskutova ť ešte 20 rokov; tu 

budeme už bradatí, šediví a nikde sa nepohneme.  

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani starostka Kolková chce reagova ť faktickou 

poznámkou na moje vystúpenie. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem tak svojim spôsobom za prihrávku od pána 

Kor čeka. Vy ste sa ma totižto v reakcii na moje vystúpe nie 

pýtali, pre čo sme vtedy, ke ď sme mohli pripomienkova ť 

Zmeny a doplnky 02, toto neriešili? 
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 Dokonca nám vtedy magistrát tak nejako vyšiel v 

ústrety v tom, že zamietol žiados ť, teda navrhoval 

investor zmeny a doplnky na málopodlažnú výstavbu. My sme 

povedali, že toto si neželáme a magistrát nás v tom to 

podporil. Takže my sme v tom čase ozaj vnímali len tie  

body, ktoré sú tam vyslovene vytypované v tom územn om 

pláne, alebo teda v tých navrhnutých Zmenách a dopl nkoch 

02 také zjavné, by som povedala. 

 

 A teraz si nasypem popol na hlavu. 

 Problém je ten, a preto sme to aj v tom čase ke ď sme 

mali ako mestská časť  možnos ť pripomienkova ť v tom, že ja 

som si skuto čne neuvedomila, a zrejme so mnou aj ďalší 

odborníci za mestskú časť Devín; neviem ako v iných 

mestských častiach, že sa menia aj tie tabu ľky (gong), 

ktoré hovoria o funk čnom využití jednotlivých území.  

 

 

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

            primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Dávam slovo pani poslankyni Tvrdej. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pán primátor, v čera na stretnutí 

predsedov poslaneckých klubov ste sa jedno jednozna čne 

vyjadrili k tomuto materiálu. Dnes v úvodnom slove som ho 

nepočula. Bola by som rada, keby ste nám všetkým povedal i, 

či ste za alebo proti.  
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 A zárove ň ja sa nehanbím za to, a môžem konštatova ť, 

že jednohlasne všetci poslanci za Kres ťansko-demokratické 

hnutie nepodporia tento materiál. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem vám pekne. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Uhlerovi s tým, že v ám 

odpoviem potom v závere čnom slove. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem. Kolegovia, v júni tohto roka som hlasoval z a 

to, aby tento územný plán, teda zmeny a doplnky k ú zemnému 

plánu boli zmietnuté zo stola. Bohužia ľ, ako Sven (Šov čík) 

povedal, boli sme deviati a nebolo možné toto uznes enie 

naplni ť.  

 

 Ale našim nepriate ľom nie sú niektoré časti v územnom 

pláne.  

 Našim nepriate ľom je čas. 

 Ten plynie a riziká, ktoré plynú z toho, že niekto ré 

veci tam ostávajú neregulované sú možno vä čšie ako tie, 

ktoré sa zavádzajú; tie zlé veci, ktoré sa zavádzaj ú v 

tých Zmenách a doplnkoch 02. 

 

 Ja by som povedal napríklad za našu mestskú časť 

Jarovce, ob čania aj miestni poslanci ma prosia, aby sme to 
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schválili, pretože u nás sa tla čia dva developerské 

projekty, ktoré už sa tla čia, už máme to na stole, a o 

mesiac môže by ť neskoro.  

 

 Potrebujeme zníži ť intenzitu zástavby v týchto 

častiach, a tá je práve v Zmenách a doplnkoch 02. 

 

 Okrem toho som predsedom komisie mestského 

zastupite ľstva, ktorá sa venuje doprave. A za tú dopravu 

by som chcel pár vecí poveda ť, ktoré som si vypichol z 

toho územného plánu. Spomenul to tu už aj poslanec Bendík, 

je to dia ľnica D4, ktorá sa mení z rýchlostnej cesty na 

dia ľnicu. Bez toho sa nedá získa ť územné rozhodnutie.  

 

 Sú to križovatky súvisiace s touto dia ľnicou, pri 

letisku, pri Jarovciach, úsek dia ľnice po Rakúsko, pri 

Lamači, pri Záhorskej Bystrici.  

 

 Je to pred ĺženie Bajkalskej vo forme rýchlostnej R7 

vrátane križovatky s dia ľnicou D4.  

 

 Sú to cyklistické trasy, medzinárodná dunajská ces ta. 

 Cyklistická trasa Nivy, Pári čkova a Zlaté piesky, 

at ď.  

 

 Nové trasy elektri čiek a trolejbusov. Napríklad na 

trolejbusy sa nám teraz darí získava ť eurofondy. Môžme 

pred ĺži ť elektri čkovú tra ť na Vlárskej. 

 Takisto je to budovanie nových mimoúrov ňových 

križovatiek na Zlatých pieskoch a križovatka Búdkov a - 

Hrobo ňova. 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

232  

 

 Bez schválenia Zmien a doplnkov 02 nebude možné 

stava ť garáže pod parkami, a to sa týka Kollárovho 

námestia a Námestia Slobody.  

 

 Potom je tam ešte pár vecí, ktoré môžu by ť citlivé a 

znovu nám to aktivisti budú búcha ť po stole, a to sú 

ihriská, ktoré, bohužia ľ, sú zlé regulované v sú časnom 

územnom pláne. Môžu nám na nich vyrás ť hotely a 

reštaurácie a potrebujeme to uregulova ť. Týka sa to 

Základnej školy Drie ňovej, TJ Rapid Ružinov, ihrisko vo 

Vajnoroch, Základná škola Molecova, Mamateyova, fut balové 

ihrisko v Rusovciach.  

 Sú to ve ľmi nebezpe čné veci a neviem čo potom budú 

robi ť aktivisti.  

 

 Ja, samozrejme, chcem vyjs ť v ústrety aj Dlhým Dielom 

a neviem čo by aktivistom povedali obyvatelia ulíc Nad 

lú čkami a Beniakovej, kde práve v ďaka Zmenám a doplnkom 02 

sa z funkcie viacpodlažnej zástavby mení na funkciu  parky. 

Ja si myslím, že oni to nechcú zastava ť.  

 

 V podobnej situácii sú takisto obyvatelia Dlhých 

Dielov na uliciach Hany Meli čkovej, Tománkovej, 

Kresánkovej a Hložníkovej. Je to tam obdobný prípad .  

 

 Takže ja viem, že toto nie je dobré, čo máme na 

stole. Bolo to tu spomenuté už stokrát. 

 

 Ale, ak si položíme na misku váh to, čo sa môže sta ť 

v prípade neprijatia dobrých vecí a plynutia času. A čo sa 
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môže sta ť v prípade prijatia zlých vecí, pri čom sám pán 

primátor chce zabráni ť negatívnym dôsledkom tých zlých 

vecí, tak ja si myslím, že schválenie vyhráva. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Bendík.  

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja by som rád reagoval na pána Uhlera , 

že okrem ich problémov v ich mestskej časti má mestská 

časť Karlova Ves taktiež problémy. Taktiež potrebujeme 

zaregulova ť výškovú zástavbu. Taktiež potrebujeme 

zabráni ť, aby na mieste, kde má by ť šport, aby sme mali 

nejaké nákupné centrum.  

  

 A k tej D4, ja čo som zis ťoval tak viem, že severná 

D4 je mimo katastra Bratislavy, tak neviem o čom tu 

hovoríte. Taktiež južná D4, ktorá už je v katastri,  ale 

stále nie sú jasné technické riešenia.  

 

 Takže v územnom pláne, ktorý je platný, je tá D4 

vytla čená ako koridor, čo úplne pre prípravu dia ľnice 

teraz posta čuje.  

 

 Takže ako váš návrh teraz je, schvá ľme územný plán a 

potom zistíme, že to technické riešenie bude úplne iné, 
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tak potom budeme znova schva ľova ť územný plán. Ale, na čo 

je toto dobré? 

 Ponáh ľajme sa, ve ď niekto nás tla čí.  

 

 Ja mám taký pocit, že sú tu iné záujmy, ktoré (gon g) 

schovávame za dobré veci.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 

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

 Áno, už časť povedal pán Bendík predo mnou, čo plne 

podpisujem. A nemôžem súhlasi ť s vami, pán poslanec Uhler, 

že našim nepriate ľom je čas.  

 Ja si myslím, že našim nepriate ľom hlavne sú teraz 

tie náš ľapné míny, ktoré som už spomínala, ktoré obsahujú 

doplnky 02.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Vážený pán kolega Uhler, ja doplním svojich  

kolegov. Zrovna tie časti, ktoré ste spomínali, že sa majú 

meni ť na zele ň; tam to nie je až také akútne, pretože bu ď 
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všetky alebo aspo ň vä čšina z tých pozemkov je vo 

vlastníctve mesta.  

 Takže, pokia ľ ich nepredáme, tak tam nikto ni č stava ť 

nebude. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, 

poslanci, už som to tu dnes povedal dvakrát, poviem  to 

tretíkrát a posledný krát.  

 

 Musíme sa na tomto zastupite ľstve vysporiada ť s 

dedi čstvom minulého volebného obdobia, ktorým je návrh 

Zmien a doplnkov 02.  

 

 Príprava územného plánu je vždy vysoko intelektuál na 

odborná činnos ť, ktorá sa v priestore a čase musí stretnú ť 

s politickým rozhodnutím a s politickým názorom na rozvoj 

mesta, ktorý musíme urobi ť my.  

 

 Na júnovom zastupite ľstve práve preto, čo povedala 

pani starostka Kolková, čo som si myslel, že tento návrh 

Zmien a doplnkov 02 treba hodi ť do koša a za čať s 

prípravou nového územného plánu, som vám na toto ot voril 

možnosť návrhom svojho uznesenia.  
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 Za toto uznesenie, teda tí, ktorí chceli hodi ť návrh 

Zmien a doplnkov 02 do koša a za čať s novým územným plánom 

pre mesto, zahlasovalo 9 poslancov tohto mestského 

zastupite ľstva. Ja ich vymenujem: Gašpierik, Jen čík, 

Krištofi čová, Kugler, Nesrovnal, Reinerová, Šov čík, Uhler, 

Zaťovi č.  

 Všetci z klubu SDKÚ-DS, MOST-HÍD. 

 

 Hovoríme tu o rôznych hodnotách nášho mesta. 

 Hovoríme o hodnote prírodnej na Krá ľovej hore. Nikto 

z nás o tom nepochybuje. Ale už nikto nehovorí o pr írodnej 

hodnote par číku na Belopotockého. Možno preto, že petíciu 

za jeho zachovanie podpísalo len 500 ľudí a nie 20 000. 

 

 Nehovoríme o tom, že v Starom Meste toto 

nerozhodnutie môže vies ť k tomu, že neustojíme zónu 

Chalúpkova. A výsledok bude ten, že tam budeme ma ť 110 

metrové výškové administratívne budovy so 42 poscho diami. 

Príde prvý investor, vy čerpá územie.  

 Druhý investor sa mu prispôsobí. 

 A tretí má pech.  

 

 Ale to je centrálna časť mesta, o tej by sme tiež 

mali hovori ť, lebo to je tiež hodnota tohto mesta, ako 

vybudujeme jeho prirodzené centrum v tomto období, kedy my 

musíme rozhodova ť.  

 

 Rozhodnutia poslancov komunálnych bývajú často krát 

veľmi ťažké, pretože musíme da ť na misku váh rôzne 

postoje.  
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 Za čiatkom 70. rokov rozhodovali vo Viedni tiež o 

územnom pláne, ktorého sú časťou bol i nový dunajský kanál. 

Celá Viede ň stála na nohách, všetci boli proti poslancom. 

Títo poslanci zobrali na seba toto ťažké rozhodnutie, 

urobili ho, v nasledujúcich komunálnych vo ľbách z nich ani 

jeden síce nebol zvolený. 

 

 Ale po povodniach v roku 2002, kedy tento dunajský  

kanál zachránil mesto Viede ň pred povod ňami, sa to jedným 

rázom všetko vrátilo. Tým poslancom, ktorí pred tým i 30 

rokmi o tom rozhodli, sa samozrejme, už nikto nepri šiel 

poďakova ť. 

 

 Musíme dnes urobi ť možno jedno naj ťažšie rozhodnutie 

tohto volebného obdobia, ale nemôžme ho už neurobi ť. 

Proste, je to náš údel a naše poslanie, robi ť aj politické 

rozhodnutia. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Na vaše vystúpenie dve faktické poznámky. 

 Pán poslanec Bendík. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. Verím, že ke ď ste 30. 6. pán 

kolega poslanec hlasovali alebo dali návrh na zahod enie 

tohto návrhu, ktorý sme mali na stole do koša, a vy , ako 
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ste spomínali, 9 ľudí z vášho klubu zahlasovalo za to 

zahodenie, tak verím tomu, že to bolo preto, lebo t en 

materiál, ktorý sme mali na stole, ve ľmi podobný s tým, 

ktorý máme dnes, bol zlý.  

 

 A ja verím, že takto, za zahodenie toho materiál d o 

koša, zahlasujete aj dnes. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka Kimerlingová.  

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Pán kolega Šov čík, zóna Chalúpkova má v sú časnosti 

kód J, a to nie sú 100 metrové budovy. A v tomto sa  ide 

meni ť na M, čo sú 100 metrové budovy. Takže nemôžete mi 

hovori ť, že neustojíte zónou Chalúpkova, že tam bude 1V 

100 metrové budovy.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pravda je taká, že je tam návrh na 140 metrovú 

budovu, ktorá má by ť jedna a vy čerpá celé to územie. A je 

to úplne v pekle, pretože už sú časný územný plán dáva 

priemernú podlažnos ť. A pripúš ťa to, že celé to územie sa 

môže skoncentrova ť do jednej budovy a niet obrany, čo 

proti tomu urobi ť.    
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 Čiže pán poslanec Šov čík má pravdu. Tam je pripravený 

územný plán zóny. Mestská časť čaká na rozhodnutie. Keby 

sme len o Chalúpkovej hovorili, mohli by sme si vše li čo o 

tom poveda ť, ale je to tak.  

 

 Chápem, že sa to navyšuje, ale je to sú časne 

regulované. Tá zástavba, o ktorú je požiadané na úz emné 

rozhodnutie zhoršuje priestor, pretože nerešpektuje  žiadne 

cesty, ni č; proste tu mám pozemok, tu chcem postavi ť. A 

nemáte na to skoro žiadnu obranu v sú časnom územnom pláne 

napriek tomu kódu J; len by sme fakticitu toho celé ho  

dodržali.    

 Pán poslanec Jen čík. 

 

 

Radovan  J e n č í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja na základe priebehu tohto, tejto 

diskusie, pardon, navrhujem tajné hlasovanie o tomt o bode. 

Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Budú, o tom samozrejme, rozhodova ť poslanci, kým 

pristúpime k hlasovaniu. 

 Ja by som to nepovažoval za dobrý nápad, ale 

samozrejme, je to vaše rozhodnutie.  

 Ďalšia prihlásená je pani starostka Kolková, po 

druhýkrát.  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

240  

 

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

Bratislava - Devín:  

 Ďakujem ešte raz za slovo. Ja by som chcela možno 

trošku zdôrazni ť, teda pánovi Kor čekovi som už 

zodpovedala, pre čo sme to neriešili v nejakých tých 

zmenách a doplnkoch; pripomienkach k Zmenám a dopln kom 02. 

 

 Ale teraz by som ozaj chcela zdôrazni ť to, čo bolo 

myšlienkou toho môjho vystúpenia. Skuto čne neobávajte sa 

toho, že bude nejaká práca znehodnotená alebo resp.  že 

budú ohrozené dobré projekty. Všetky tie veci sú, 

existujú, sú nakreslené, sú použite ľné, sú v elektronickej 

podobe. 

 

 Ak je dobrá vô ľa tuná v meste, a sú to tak dobré 

veci, že to skuto čne všetci budú schva ľova ť, tak by nemal 

byť ve ľký problém ich v nejakom urýchlenom konaní 

schváli ť; ak budú ob čania za, ak budú poslanci za, ak bude 

primátor za tak to musí prejs ť, musí tu by ť možnos ť 

prejs ť, aby to prešlo ve ľmi rýchlo.       

 

 A ja opakujem, pán primátor sám žiadal akoby súhla s 

starostov, že neschva ľujme takýto ve ľký, mesto ako jeden 

balík, ale rozde ľme to.  

 

 Rozde ľme to na veci, ktoré proste sa budú da ť 

operatívnejšie rieši ť, a nie že jedni budú trpie ť za to, 

aby jedni ďalší uspeli. Tie dobré veci, ja som není proti 

cestám, ja som není proti projektom zelene, ur čite chcem 

aby boli.  
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 Ale som presved čená o tom, že je možné rôznymi 

obštrukciami tým zlým veciam, ktoré poukazujete, že  

prejdú, ak neschválite tento zmätok, tak je možné 

obštrukciami tomu zabráni ť. Sú rôzne možností. Mesto 

začalo obstaráva ť nový územný plán, a to je argument aj 

pre vyhlasovanie stavebných uzáverov. Ale to len na  okraj. 

 

 Takže nemyslím si, že by tým, že to neschválite, ž e 

by ste čoko ľvek poškodili. 

 

 Už mesto sa dúfam nato ľko pou čilo z tých chýb, ktoré 

urobilo len pri týchto Zmenách a doplnkoch 02, že b ude 

ur čite schopné pripravi ť to lepšie do budúcna, 

operatívnejšie, rýchlejšie. A jedine, kto bude ma ť s tým 

trochu navyše roboty sú úradníci, ale ani tam nevid ím 

žiadnu katastrofu.  

 

 Ve ď hovorím, je to elektronicky spracované. Takže ak 

je vô ľa tých ľudí, budú, malo by sa to hýba ť rýchlejšie. A 

máme príležitos ť, berte to ako príležitos ť nie čo rieši ť 

rozumnejšie a lepšie.  

 A prosím, nehlasujte tajne.  

 Pre čo chcete hlasova ť tajne? Ja tomu návrhu 

nerozumiem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Pani starostka, ja 

som nereagoval iba na problém Krá ľovej hory. 

 Ale vy ako mestská časť taktiež ako ktoko ľvek iný ste 

mohli pripomienkova ť celý územný plán. A vy ste nedali 

žiadnu pripomienku ako mestská časť. O tomto som ja 

hovoril. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pani starostka Kolková. 

 

 

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

Bratislava - Devín: 

 Ale to bola doslovne náš ľapná mína, ktorú sme si 

jednoducho, proste nikto o nej nehovoril, nikto si ju 

nevšimol. Prepá čte, to tam bolo schované.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Slovo má pán poslanec Kali ňák. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Vážený pán primátor, ja by som chcel zasko či ť kolegov 

poslancov tým, že budem ma ť ve ľmi mierne vystúpenie; ale 

človek sa mení.  

 

 Chcel by som poveda ť, že toto je ve ľmi citlivá téma a 

možno za čnem od Krá ľovej hory, kde som komunikoval aj s 

niektorými zástupcami aktivistov. A do ur čitej miery mám 

taký pocit, že tak rýchlo súhlas developera k tomu,  že 

teda je ochotný zameni ť pozemok si ani nepamätám, kedy 

naposledy bolo. 

 

 Z toho mi vyplývajú zo znalosti aspo ň trochu 

prostredia v Bratislave jedna vec, že sa vlastne te ším, že 

taká iniciatíva vznikla, pretože má možnos ť z pozemku, z 

ktorého ur čite nevedel urobi ť taký výnos, ma ť možnos ť mať 

pozemok z ktorého možno vä čší výnos urobí.  

 

 A tak naozaj je vzácny súhlas medzi v tomto prípad e 

aj výsledkom, pretože my sa všetci tešíme z toho, ž e 

Krá ľova hora ostane taká aká bola. Pretože ona od svojh o 

počiatku, aj keby sa tam, akoko ľvek snažil developer nie čo 

robi ť, tak jednak to pre neho nebude ma ť taký efekt.  

 

 A jednak ke ď pozriete na územie ne ďaleko Eurovei, tak 

aj na takom atraktívnom území sa znižujú stavby z 5 0 

poschodí na 30, pretože všetko je otázka pe ňazí. A ukazuje 

sa, že až také jednoduché to úplne nie je.  

 Ale výsledok je pozitívny. 

 Ten výsledok znamená, že Krá ľova hora ostane tak ako 

bola.  
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 A pánovi poslancovi Bendíkovi by som rád povedal, a 

to je asi najhrubšie slovo, ktoré dnes použijem. 

Nenechajme sa v niektorých uvažovaniach unáša ť demagógiou 

z jedného prostého dôvodu, že ke ď ste povedali, že v ďaka 

tomuto sa na Krá ľovej hore bude môc ť stava ť, tak potom 

pre čo vznikol ten protest, ke ď doteraz sa tam stava ť 

nedalo? 

 

 Ako vy ste povedali, že až po schválení týchto 02 tam 

bude možné nie čo urobi ť.  

 

 Tak potom, pre čo je protest, ak doteraz to tam urobi ť 

možné nebolo?     

 

 Čiže používajme naozaj také tie, by som povedal, 

presné argumenty. 

 

 A ja vám poviem jeden príklad Nemocnice sv. Michal a, 

ktorá mala vyrás ť pred 2 rokmi v centre mesta ako ideálna 

nemocnica nielen pre Staromeš ťanov, alebo pre všetkých 

Bratislav čanov, ktorí nemajú záujem navštevova ť ve ľké 

koncové nemocnice s nekone čne ve ľkým a tragickým 

centrálnym príjmom patriacim k nemocniciam fakultný m.  

 

 Na Dukelskej, alebo na Duklianskej, už teraz sa to  

volá Cintorínska, Lazaretská; iná č treba poveda ť že dva 

výborné názvy boli pre sídlo nemocnice. Museli sme kvôli 

tomu vymeni ť vchod, lebo pôvodne bol vchod z Lazaretskej a 

potom východ na Cintorínsku, ale sme to premenili; ale to 

bolo iba kvôli uvo ľneniu.  
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 Bol to krásny zámer, na ktorý sa podarilo pred 2 

rokmi nájs ť 50 miliónov Eur.  

 Dnes v tej kríze, a v tej situácii, už tie peniaze  

nikto nikde nenájde a tieto peniaze sú nenávratne f uč len 

preto, lebo nebolo možné schváli ť zmenu územného plánu. 

Pretože lôžková časť bola o nie čo vä čšia, i ke ď nie vyššia 

ako tá zástavba na tej ulici, ako pôvodne predpokla dal 

územný plán. Pretože kedysi z opa čnej strany bolo detské 

ihrisko z Dunajskej ulice.  

 

 Ale v ďaka tomu presne, lebo sme mali tisíc rôznych 

ďalších dôvodov, pre ktoré nebolo možné, a hlavne ma lých, 

tých 20 % o ktorých hovoril pán poslanec Bendík, s tým 

môžem súhlasi ť, nemáme dnes v Bratislave jednu novu či čkú 

nemocnicu predovšetkým pre starších obyvate ľov s k ľudným 

normálnym príjmom, bez stresu, bez sanitiek, s ľuďmi po 

autohaváriách, ale s nie čím čo Bratislave a hlavne mestu 

tak tragický chýba.    

 

 A toto je jeden z konkrétnych príkladov, pre čo práve 

predlžovaním a vy ťahovaním rôznych problémov sme sa 

nevedeli pohnú ť ďalej.  

 

 Ja som bol zvolený za mestskú časť Petržalka, a pani 

viceprimátorka aj vy.  

 To znamená predovšetkým aj ja sa zaujímam o to, ak ým 

spôsobom sa pomôže Petržalke. A aj ten obchvat, o k torom 

tu bolo pred chví ľkou hovorené, je presne tým ktorý 

vylepší, zásadne zlepší celú situáciu na moste, býv alom 

hrdinov Dukly, dnes Prístavnom moste. A preto si my slím, a 
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mnohé ďalšie časti, ktoré sa majú rozvíja ť, majú, dostanú 

väčšiu šancu.  

 

 V tejto súvislosti poviem, že môžme prija ť stávku, 

ktorá, bohužia ľ, ale pre nikoho nebude zábavná.  

 

 Máme dnes december roku 2011 a som presved čený, že sa 

môžme o tejto téme rozpráva ť v lete v roku 2014 (gong.)  

 

 A som presved čený, že žiadne ďalšie pokra čovanie 

nebude. Pretože tak ako dlhá história je z týchto 0 2, aj 

toho čo príde po nej, práve preto že máme takúto diskusiu , 

že si myslíme a tvrdíme, že nedokážeme zabráni ť negatívnym 

javom, ktoré vyplývajú z 02. Áno, je tam 20 % hnilý ch 

jab ĺk. Áno, sú tam. Všetci o nich vieme.  

 

 Ale netvárme sa, že mestské časti v spolupráci s 

mestom nedokážu eliminova ť tie problémy, ktoré z toho sú, 

pretože máme v rukách mnoho ve ľa nástrojov, akými tomu 

zabráni ť.  

 A budeme pod prísnou kontrolou verejnosti. 

 

 Mne len ide o to, že nemôžeme za tých 20 hnilých 

jab ĺk zabi ť celý rozvoj Bratislavy na 4 roky, pretože 

takto jednoducho bude.  

 

 Môžme sa optimisticky bavi ť, že za 2 roky by bolo 

možné prija ť nový územný plán. Nestane sa.  

 

 A môžme prija ť tú stávku a debatova ť o tom, čo sme 

potom za tie 4 roky pre Bratislavu urobili.  
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 Dovo ľte, aby som na záver už iba skonštatoval, vážený 

pán primátor, vážené dámy poslankyne, páni poslanci , je to 

veľmi dôležitý materiál, ktorý má problémy.  

 

 Ale keby som vedel a budem parafrázova ť pána 

poslanca, myslím Kor čeka, ktorý reagoval na pána poslanca 

Bendíka s tou taškou jab ĺk, keby som vedel že na 4 roky 

alebo aj na 2, sú to jediné jablká ktoré sú, tak án o, 

kúpim ich aj s 20 hnilými, pretože inú možnos ť v tejto 

chvíli nemáme.  

 

 To nie je vo ľba dobrého a zlého. Toto je vo ľba     

menšieho a vä čšieho zla. A v tomto prípade zastavenie 

rozvoja Bratislavy je vä čšie zlo, pretože sa to týka aj 

časti za ktoré jednotliví poslanci kandidujú. Tak ak o tu 

hovorili o niektorých mestských častiach, ktoré práve s 02 

väčší problém nemajú. To hovorím, aj v tomto prípade, v 

mene Petržalky. 

 

 Mnohí sme vystavení tlakom individuálnym a rôznym 

ďalším. Preto si myslím, že to tajné hlasovanie je v celku 

zaujímavý nápad na to, že mám pocit, že nie úplne v šetci 

majú možnos ť v tejto sále rozhodova ť slobodne. Ďakujem 

pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam faktické poznámky pre 5 prihlásených. 
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 Pani starostka Kolková.  

 

 

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

Bratislava - Devín: 

 Ďakujem. Demagógia Krá ľova hora: V sú časnosti platí 

podľa tých tabuliek skôr nemožnos ť ako možnos ť vybudova ť 

prístupovú komunikáciu k zámeru, ktorý tam investor  chcel 

urobi ť.  

 

 Akonáhle schválite Zmeny a doplnky 02, bude to ma ť 

možnosť zo zákona postavi ť.    

 

 Poškodenie dobrých projektov, kostol, cesty, at ď., 

nie je to poškodenie. Je to nakreslené, je to naplá nované, 

je to všetko urobené, len to treba znovu posunú ť zákonným 

spôsobom na rokovanie tohto spolo čenstva, tu čo sedí v 

tejto sále.  

 

 A ak bude súhlas a vô ľa, a ak to všetci budú chcie ť, 

tak sa to dá urýchli ť. A aj pán primátor to  takto chce do 

budúcna rieši ť; pou či ť sa z chýb, neopakujme ich.  

 

 A jediné jablká to ur čite nie sú na najbližšie 4 

roky. Tie jablká, aj, jaj, jaj, ešte dorastú, a mož ností 

je hodne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

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

 Pán poslanec Kali ňák, ja vám to vysvetlím. V dnešnom 

stave je, tam kde sa dá stava ť 201, čo je mestský, 

nadmestský význam, tam sa stava ť dá.  

 Ale cez 1003 dneska sa nedajú vies ť rozvojové 

komunikácie. 

 

 Ak sa tieto zmeny a doplnky schvália, tak tento zá kaz 

z tej 1003 vypadne. To znamená, už investor bude ma ť 

kone čne prístup k svojmu pozemku.  

 

 A otázka tých jab ĺk, pán Kali ňák, vám poviem tak:  

 Keby som mal možnos ť kúpi ť si dnes balík jab ĺk, kde 

80 % je dobrých a tých 20 % zlých, viete čo, ja by som mal 

ešte ďalšiu možnos ť. Ja by som urobil úplne iná č. Ja by 

som radšej si tie jablká kúpil o rok, ale úplne zdr avé. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Fiala, faktická. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:   

 Áno, ďakujem. K pánovi poslancovi Kali ňákovi, no,  ja 

som mierne ako prekvapený. Ak nedôverujete primátor ovi, 

ktorému ste vyslovili dôveru, že sa mu podarí o dva  roky 

pripravi ť nové zmeny, alebo teda nový územný plán prípadne  
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zmeny, tak to ja teda v jeho schopnosti tú dôveru m ám. 

Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kolek. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Dnešné zastupite ľstvo sa nesie 

dvoma témami. Najskôr to boli verejné WC v Devíne, a dnes 

je to nakupovanie jab ĺk. 

 

 Ja by som k tej druhej téme rád povedal, a to nie 

teda iba ako reakcia na pána Kali ňáka, že tu nejde o to, 

len kúpi ť si balík so zhnitými jab ĺčkami, ale ono ich 

treba aj zjes ť. A potom je to už rozdiel, či si ich kúpim. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Kor ček.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. No, viete, v 2008 ti e 

jablká neboli zhnité, pretože súhlasili okrem 3 pos lancov 

všetci. Súhlasili všetci starostovia, všetky mestsk é 

časti. A tým, čo tak dlho trvalo, tak 20 % zhnilo.  
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 Tak čakajme ešte, a potom budeme ma ť zhnité všetko, 

vypálime to, spravíme si jabl čkovicu, vypijeme to na 

zdravie ob čanov a poberieme sa pre č. Nech dôjdu noví 

poslanci, riadni, ktorí vedia rozhodnú ť. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Pekár. 

 

 

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

- Ružinov a poslanec MsZ:     

 Vyzerá to tak, ako keby to rozhodnutie muselo by ť len 

kladné. Čiže aj záporné rozhodnutie je rozhodnutie, ale 

ten návrh o tajnom hlasovaní nesved čí o tom, že ke ď tu 

hovoríme o transparentnom meste a o protikorup čných 

opatreniach, neviem kto sa cíti neslobodný, alebo k to skôr 

cíti pocit, že má utaji ť to, aký má svoj názor. 

 

 Ja budem hlasova ť proti tajnému hlasovaniu. 

 

 A ten názor, ktorý povedala predsední čka poslaneckého 

klubu, tak ten platí pre všetkých členov poslaneckého 

klubu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

Bratislava - Devín:  

 Ja som len chcela k tým jab ĺčkam ešte. Vyho ďme ich, 

kúpme zdravé, ve ľmi rýchlo kúpme zdravé. 

 

 A ešte len k pánu Kali ňákovi: Zrejme ste nikdy nemali 

na krku ako šéf stavebného úradu agresívneho invest ora, 

ktorý má za sebou hordu renomovaných právnikov, v r uke 

drží zákon: A ke ď mi to nie; tak pomaly div že ma neobesí.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec Šov čík, na pána poslanca Kali ňáka.  

 

 

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

 Napriek tomu, že mám plné porozumenie pre návrh pá na 

poslanca Jen číka, som ho požiadal, aby ten návrh stiahol. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Reaguje na faktické poznámky na jeho adresu pán 

poslanec Kali ňák. 

 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Mimo toho, že sme boli zhovievaví v tom, že pani 

Kolková vlastne dvakrát reagovala, čo teda za normálnych 

okolností je bývam vypnutý; ale to už len tak na ok raj. 

 

 Ja si myslím, že z toho stanoviska, pre m ňa bolo 

verejné, teda verejne známe to, že podporujem tašku , ktorá 

má 20 % hnilých jab ĺk, pretože som presved čený, že ich 

dokážeme nejakým spôsobom vyreza ť.  

 

 A nie je to o tom jedení, pretože ak vy sa tvárite , 

pán Kolek, tak bezmocne, že nedokážete, že nedokáže te 

zabráni ť zlému úmyslu, tak to je váš problém.  

 

 Ale ke ď si pozriete tých aktivistov, ktorí sa 

rozhodli bojova ť proti zámeru na Krá ľovej hore, ktorá 

predsa bojovala proti platnému územnému plánu, kde to bolo 

schválené čo tam chceli stava ť, no, tak predsa ustáli. 

Predsa ustáli, predsa vyhrali, dá sa s tým bojova ť.  A to 

je nástroj len ob čianskej neposlušnosti. A to ešte máte k 

dispozícii zóny a ostatné veci, ktoré vám priamo po skytujú 

časy. (gong) 

 

 Čiže to, čo vy prezentujete v tejto chvíli, je 

strach. 

 A ja hovorím o tom, že bu ďme zodpovední.  

 

 A osobne si myslím, že Petržalke by to zásadným 

spôsobom prospelo a preto som bol sem aj za Petržal ku 

zvolený.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Na záver vystúpenia pána poslanca Kali ňáka a 

faktických poznámok na jeho adresu, chcem využi ť túto 

príležitos ť a zablahožela ť mu k tomu, že sa mu dnes 

narodil syn. Pán poslanec, myslím, že ti zablahožel á celé 

zastupite ľstvo. 

 (Potlesk.) 

 

 Ďakujem vám ve ľmi pekne za ten potlesk. Je to sú časť 

nášho života, a myslím, že to tiež k tomu patrí.  

 

 Napriek tomu, že máme aj takéto udalosti v živote,  

pán poslanec prišiel a diskutuje spolu s nami na té mu 

územného plánu. 

 Máme ešte dvoch prihlásených. 

  Potom ešte máme 12 prihlásených z radov verejnost i. 

 Takže chcem len, aby ste vedeli, že kde sa 

nachádzame.  

 Sme v čase, kedy bude vystupova ť pani námestní čka 

Nagyová Džerengová. 

 Nech sa vám pá či, máte slovo. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja som teda 

pôvodne plánovala vystúpi ť na záver, ale čakala som, 

čakala, až som videla, že to teda koniec asi nebude mať.  
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 Takže nakoniec som nie posledná ale predposledná, ale 

budem ve ľmi stru čná, pretože som ve ľmi pozorne po čúvala, a 

myslím, že tu bolo zhrnuté už všetko; aj to čo hovorí za, 

aj to čo hovorí proti.  

 

 Mnohí z nás sú tu noví poslanci. Ja myslím si, že 

takmer vä čšina sme tu len rok a zdedili sme nejaké 

dedi čstvo, ktoré nám bolo, možno nemilé. V skuto čnosti by 

sme ho možno aj odmietli, ak by to šlo. A myslím si , že 

sme sa s ním pokúsili vysporiada ť tak najlepšie ako sme to 

vedeli.  

 

 My, konkrétne Karlova Ves, sme tam mali nieko ľko 

vecí, ktoré sme navrhli na vylú čenie. Neprešli nám všetky. 

Takže pre nás vlastne aj 02 pôvodná, aj 02 mínus 12 , by 

nebola v poriadku.  

 

 A ako pán primátor povedal na za čiatku, že nie je 

dobré riešenie, ani jedno, ani druhé, stotož ňujem sa s 

ním. A takisto ako mnohí tu povedali, bude to jedno  z 

naj ťažších rozhodnutí, pretože každý z nás je členom 

nejakej mestskej časti, reprezentuje záujmy svojich 

občanov. 

 

 Ale na druhej strany sme aj poslancami za mesto a 

musíme myslie ť aj na mestský záujem. A možno aj my tí, čo 

tu sedíme vpredu, aj vlastne vo vedení to vnímame t rochu 

iná č. A často krát sme obvi ňovaní z toho, my miestni 

poslanci aj zárove ň mestskí, že myslíme, pozeráme sa na 

veci cez okuliare mestských častí. Je to skuto čne tak. 
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 Ale, ak by som mohla podotknú ť, aj môj bývalý kolega, 

pán Kor ček, povedal, že všetci poslanci to schválili, 

všetci starostovia boli za, a všetky mestské časti, pre 

mňa signál, že nakoniec to 4 roky pripravovali a 

neschválili, je ve ľmi závažný. 

 

 A musím so všetkou vážnos ťou vyhlási ť, že jednoducho 

nedokážem jednoducho v tejto chvíli zloži ť okuliare mojej 

mestskej časti a budem hlasova ť proti. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.     

 Slovo má pani námestní čka Kimerlingová. 

 

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ:  

 Možno som sa mala skôr prihlási ť faktickou poznámkou 

na poslanca Kali ňáka, pretože nie je pravda, že týmto by 

sa celkový rozvoj Bratislavy zastavil, ak neschváli me 02.  

 

 Pretože len ke ď zoberiem Petržalku, medzi mostami je 

tam schválený územný plán zóny, kvalitne spracovaný , a tam 

sa môže stava ť hne ď.  

 Ale, nestavia sa. 

 

 Je záujem stava ť niekde inde, kde územný plán 

neumožňuje. 
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 To som ja už dávno hovorila, že investori pokladaj ú 

náš územný plán za trhací kalendár.  

 

 A teraz, ke ď niekto navrhuje tajné hlasovanie, aj ke ď 

to bolo stiahnuté, pýtam sa: 

 Pre čo tajné hlasovanie? 

 Čoho sa bojíte, chlapci?  

 Verejne sa prizna ť k tomu, ako ste hlasovali? 

 To je ve ľmi vážne! 

 Oj, ako som sa rozkri čala; prepá čte, prosím. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Jej čík. 

 

 

Radovan  J e n č í k, poslanec MsZ: 

 Verejne prehlasujem, že som za, aby sa schválili 

Zmeny a doplnky 02, lebo na to čakajú naši ob čania v 

Rusovciach. Nemôžme revitalizáciu za čať zdravotného 

strediska. A to je viac ako 4 roky.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani námestní čka Kimerlingová, to bolo na vás, čiže 

môžte reagova ť.  

 Nech sa pá či.  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

258  

 

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

primátora a poslanky ňa MsZ: 

 To bola reakcia na m ňa. A ja preto poviem: Tak vy, 

kvôli Rusovciam a zdravotnému stredisku ste ochotný  

obetova ť celú Bratislavu. Tak je to, no.  

 (Poznámky v pléne.) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Jen čík, už nemôžte reagova ť. 

 Môžte sa prihlási ť do diskusie, ke ď chcete.   

 Pán poslanec Kríž má priestor na druhé vystúpenie.  

Nech sa pá či.  

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Pôvodne som nechcel už vystupova ť, lebo myslím, že v 

tejto diskusii už odznelo všetko čo malo odznie ť.  

 

 Ale pánovi Jen číkovi by som možno že prispechal 

nejako na pomoc. Je to ve ľmi neštandardné čo navrhol, ale 

na druhej strane ho chápem.  

 Sme pod ve ľkým tlakom a niektorí naozaj sa nechali 

ovplyvni ť ur čitými pipometrami. A tí, ktorí budú hlasova ť 

za, je ve ľké riziko, že budú neskoršie vnímaní ako tí 

negatívni.  

 

 Preto bolo to jeho rozhodnutie také ako bolo a ten  

návrh, ktorý nakoniec stiahol. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Pán poslanec Šov čík, chcete reagova ť na pána poslanca 

Kríža? Nie.  

 Prosím?  (Poznámka.) Ja viem.  

 Ale to už sa nedá, pani námestní čka mala vystúpenie. 

Reagoval pán poslanec Jen čík, ona odpovedala. Koniec. 

 Tá procedúra má svoje pravidlá, nedá sa na ťahova ť. 

 Lebo ak vás vystúpenie iného k nie čomu vyprovokuje, 

to je o inom.  

 Vás má vyprovokova ť re čník.  

 Na to máte reagova ť. 

 Ale nie iné faktické poznámky. 

 Čiže môžme reagova ť len na pána poslanca Kríža. 

 Pán poslanec Jen čík, máte slovo. 

 

 

Radovan  J e n č í k, poslanec MsZ: 

 Ďakujem, pán kolega, za podporu. Len ja som ten návr h 

nestiahol. A bol by som rád, keby sa poslanci teda 

vyjadrili hlasovaním, či budeme hlasova ť tajne alebo nie. 

Ďakujem.. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Dámy a páni, teraz sme sa v tej diskusii dostali d o 

bodu, keby nemáme prihláseného žiadneho ďalšieho poslanca. 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

260  

 

 Ale mám tu prihlášky od 12 zástupcov verejnosti. J a 

vám pre čítam mená tých, ktorí sa prihlásili a chcú 

hovori ť: 

 pani Mgr. Alena Cingelová 

 pani Ľubica Trubínyová 

 pán Marián Šumšala 

 pani Lívia Poláchová 

 pán Vladimír Dulla 

 pán Jaroslav Packa 

 pán Andrej Kovarík 

 pán Jaromír Šíbl 

 pani Dana Čahojová 

 pán Pavol Minárik 

 pani Elena Pätoprstá a 

 pani Katarína Šimon či čová.  

 

 Neviem, či budeme hlasova ť naraz o všetkých, či môžu 

vystúpi ť, lebo asi ťažko by sme vyberali že ten áno, a ten 

nie. 

 

 Čiže pýtam sa; prosím, keby ste hlasovali o tom, či 

je možné, aby vystúpili títo, ktorí sú prihlásení d o 

diskusie z radov ob čanov.  

 Kto je za, prosím, keby ste zdvihli ruku. 

 (Hlasovanie.) 

 Prosím, keby sme to spo čítali. 

 Kolegyne mi pomôžu, aby som sa nepomýlil, nechcem byť 

nespravodlivý. 

 Skúsme to pomocou hlasovacieho zariadenia. Bu ďme 

korektní, lebo bolo to tak neur čito jasné pre m ňa.  
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 Takže nechcem by ť ten, kto rozhodne že áno, či nie.  

 

 Prosím, kolegy ňa, pripravte hlasovanie. 

 Budeme hlasova ť o tom, či môžu vystúpi ť prihlásení 

záujemcovia verejnosti; tí, ktorých som pre čítal a 

prihlásili sa v čas. 

 

 Pýtam sa, prosím, vyjadríte hlasovaním svoj súhlas  s 

tým, či môžu vystúpi ť prihlásení zástupcovia verejnosti. 

 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie. 

 Tridsa ťosem prítomných. 

 Dvadsa ťjeden za, piati proti, dvanásti sa zdržali. 

 

 Konštatujem, že sme umožnili vystúpenie zástupcov 

verejnosti.  

 

 Všetkých 12 chcem poprosi ť, keby rešpektovali 

rokovací poriadok a trojminútový limit s tým, že ja  im 

nemôžem udeli ť slovo dvakrát, pretože to nie je možné. 

Rokovací poriadok umož ňuje vystúpi ť raz v d ĺžke 3 minút.  

 

 Takže, nech sa pá či, ako prvá bude hovori ť pani Mgr.  

Alena Cingelová. 

 

 Prosím, keby ste jej upravili mikrofón, aby mohla 

prehovori ť. 

 Pani Cingelová, nech sa vám pá či. 
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OBČIANKA: Alena  C i g e l o v á   

 Dobrý ve čer. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, milí páni poslanci aj všetci prítomní, rok s 

rokom si ruky podáva, 12 mesiacov pretieklo ako vod a v 

Dunaji, ale kauza PKO zostala doteraz nedoriešená.  

 

 Magistrát, teda aj všetci ob čania hlavného mesta 

prehrali súd s developerom. Objekt kultúry je v dez olátnom 

stave. A aj napriek majetkovým pomerom je okupovaný  

developerom, ktorý v ňom má svoju strážnu službu a 

služobných psov. Parket v spolo čenskej sále zni čený, 

sociálne vybavenie zdevastované a nefunk čné. Strop 

klubového priestoru je zate čený. 

 

 Hlavná kotol ňa, ktorá by mala vykurova ť dve tretiny 

priestoru je nefunk čná.  

 V období, kedy sa za čína zimné obdobie, je to úmysel, 

alebo iba bežná ľudská nedbanlivos ť? 

 

 Že sa nepo čítalo s tým, že zima príde tak rýchlo, aj 

keď poslanci už v lete požadovali, aby sa PKO pripravi lo 

na sprevádzkovanie. Vzácne vitráže jednej z najvý-

znamnejších osobností slovenského kultúrneho života  sú 

naďalej uložené v depozite, skryté pred o čami verejnosti. 

Originál olejoma ľby na plátne s názvom Dožinky, ktorý 

svojim rozmerom je najvä čší na Slovensku, bol neodborne a 

protiprávne zdemontovaný a poškodený. 

 

 Práve teraz nastáva ten správny čas, ke ď koncom roka 

2011 pochybné búracie povolenie stratí platnos ť, aby v 
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novom roku bol zahájený legislatívny proces ochrany  

objektov PKO a výtvarných diel formou zápisu do zoz namu 

národných kultúrnych pamiatok, aby sa definitívne 

zabezpe čila ich záchrana a kauza už na ďalej 

netraumatizovala nielen Bratislav čanov ale obyvate ľov 

Slovenska, pre ktorých bol areál ur čený. 

 

 Lenže dnes, na základe tohto územného plánu, o kto rom 

sa teraz rokuje, sa chcem všetkých poslancov opýta ť, aj 

poslankyne, že či mi dokážu zaru či ť, že PKO sa nebude 

búra ť, pretože táto situácia mi absolútne pripomína tú 

situáciu pred rokom, ke ď v PKO bola aj pani premiérka, do 

očí jej developer nie čo s ľúbil. A len čo sa oto čila, tak 

sľuby porušil. 

 

 A ja mám teda vážne obavy, či vôbec sa nám zachová 

táto budova, či ešte teda do konca roka vôbec vydrží?  

 A že či nebude naozaj na základe tohto územného plánu 

stá ť pri Dunaji RIVER opacha č. 2. 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 A dovo ľte mi ešte, aby som vám všetkým poželala pekné 

prežitie Viano čných sviatkov. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem pekne pani Cingelovej. 

 Prosím teraz pani Ľubicu Trubínyovú, aby sa ujala 

slova.  

 Pripraví sa do diskusie pán Marián Šumšala. 
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 Nech sa pá či, mikrofón je tu v ľavo, tu; kvôli kamerám 

sme to tak urobili, aby ste mohli by ť tvárou k poslancom. 

 Pani Trubínyová, nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Ľubica  T r u b í n y o v á  

 Ďakujem pekne. Dobrý ve čer. V enviromentalistike je 

jedným z princípov trvalej udržate ľnosti takzvaný princíp 

predbežnej opatrnosti. Znamená to, že ak je to vopr ed 

možné, tak je dobré sa vyhnú ť negatívnym nezvratným krokom 

a tým negatívnym následkom.  

 

 Opak toho je ís ť, samozrejme, do rizika a hazardova ť. 

A ja si myslím, že aj tá rozprava jasne ukázala, že  toto 

je dnešná vaša vo ľba, dilema pred ktorou stojíte.  

 Ale je to zárove ň aj podstata zodpovedného 

rozhodovania. 

 

 Či budeme riskova ť, či obetujeme v mene nejakých 

čiastkových hoci aj užito čných záujmov, či obetujeme zase 

množstvo iných ľudí a množstvo území; dokonca v niektorých 

prípadoch aj záujmy celej Bratislavy.  

 Pretože jeden zlý krok dokáže skuto čne zni či ť 

množstvo dobrej práce.  

 

 A vy by ste prijatím tohto dokumentu takýto zlý kr ok 

urobili v 59 prípadoch. V 59 lokalitách by ste zahu stili 

zástavbu, zintenzívnili dopravu, zlikvidovali zele ň, 

zlikvidovali športoviská, povolili výškovú zástavbu  v 

pamiatkovej zóne na 21 metrov, at ď. Je tu ďalší vážny 

balík, vážny balík problémov.  
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 Zárove ň by ste sa tým zbavili svojej vlastnej 

zákonnej zodpovednosti a právomoci rozhodova ť o územnom 

rozvoji, presunuli by ste ju mimo svoju kontrolu na  

subjekty, ktoré sú mimo teda vašu kontrolu, rôzne e xterné 

expertízy, a podobne.  

 

 A čo je ve ľmi vážne, tak by ste otvorili priestor 

svojvo ľnému výkladu územnej regulácie a obrovský priestor 

korupcii pri rozhodovaní.  

 

 Tretí, možno najvážnejší balík problémov. 

 A ja si, ke ď to hovorím, tak si naozaj pripadám ako v 

zlom sne, ako deja vu, pretože by sa stalo, že by s te tým 

vlastne ignorovali hlas množstva ob čanov Bratislavy, čím 

by ste si ve ľmi ú činne za čali podrýva ť dôveru ob čanov vo 

svoje vlastné rozhodovanie.  

 

 A v neposlednom rade by ste založili množstvo ďalších 

ťažkých problémov do budúcna, ktoré potom znovu spät ne 

dopadnú aj na samotné zastupite ľstvo a samosprávu.  

 

 To sme tu už naozaj zažili, to sme tu už mali, bol o 

to pri starom územnom pláne. A tie ťažké dôsledky nesieme 

dodnes. Dokonca aj táto dnešná dilema a vaše ťažké 

rozhodovanie je jedným z ťaživých dôsledkov presne 

takéhoto prístupu k rozhodovaniu v minulosti.    

 

 Na záver mi dovo ľte poveda ť, že to, že sa postavila 

šibenica, ešte neznamená, že sa človek na ňu musí obesi ť. 

Že vás ni č do tejto sofijnej vo ľby dneska nenúti.  
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 Rozhodujete sa sami pod ľa vlastného vedomia a 

svedomia a z h ľadiska vlastnej zodpovednosti vo či voli čom. 

(gong) 

 

 A mne je ľúto, že to tu zažívam, ale ja dúfam, že sa 

rozhodnete dobré. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Ako ďalší vystúpi pán Marián Šumšala. 

 Pripraví sa pani Lívia Poláchová. 

 

 

OBČAN: Marián  Š u m š a l a  

 Dobrý ve čer. Ďakujem, že môžem vystúpi ť, teda že tu  

niektorí poslanci aj ostali a že teda aj ten náš hl as bude 

vypo čutý. 

 

 Ja som Marián Šumšala, som z Vrakune a som hovorco m 

peti čnej akcie proti výstavbe vo Vrakuni, ktorá je 

naplánovaná v tomto územnom pláne.  

 

 Bola to jedna z najvä čších takýchto akcií protestu vo 

Vrakuni. Nikdy predtým vlastne zásada demokracie čo tu 

máme, nebola taká ve ľká peti čná akcia ani potom. A sved čí 

o tom aj to, že vlastne mestské zastupite ľstvo už trikrát 

vyjadrilo svoj nesúhlas s tými zmenami, ktoré sú 

naplánované vo Vrakuni.  
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 Preto nás ve ľmi vystrašilo, že opä ť je územný plán na 

stole, vlastne máte o ňom hlasova ť. Už to bolo tak pred 

rokom. Vlastne tešili sme sa, že neprešiel. Ale v z apätí 

na druhý de ň poslanci OK prišli s tým, že chcú o ňom znova 

hlasova ť v bode rôzne.  

 

 Zažili sme ve ľkú neistotu, ako sa môžme spo ľahnúť na 

rozhodnutia tohto parlamentu? 

 

 Vtedy som s nadsazkou hovoril, že možno tu budem 

musie ť chodi ť každý mesiac. Ke ď to neprejde v decembri, 

prejde to, možno ten návrh v rôznom v januári. A so m 

myslel, že to je žart. Ale opä ť je územný plán po roku, po 

tom čo bol schválený, tak sa opä ť hlasuje o tom istom.  

 

 Akú máme my istotu, ob čania, vo vaše rozhodovanie? 

 A čo to hovorí o demokracii v Bratislave? 

 

 Ten náš strach je ve ľký, pretože tie zmeny sú zlé.  

 

 Ve ľmi ovplyvnia náš život, ale nie je pravda, že sa 

nedotknú aj Petržalky a takýchto mestských častí. Je tam 

naplánovaný výrub zelene, výstavba garáži pod zele ňou, 

ktorá sa dotýka všetkých mestských častí. 

 

 Takže naozaj tie dosahy budú zlé na mnohých ľudí, na 

celú Bratislavu.  

 

 Hovorí sa že, po čuli sme tu o tom, že nový územný 

plán môže prinies ť peniaze. Ale nepo čuli sme o tom, že ako 
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zhorší kvalitu života u nás vo Vrakuni, aj v mnohýc h iných 

mestských častiach.    

 

 Škoda, že sa o kvalite života vôbec v územnom plán e 

hovorí málo, a dneska sa tu o tom moc nehovorilo.  

 

 Ako vy číslime vlastne tie škody, ktoré nám vzniknú vo 

Vrakuni, že posledné vo ľné miesta, ktoré sú tam, tak sa 

zastavajú a my tam už nebudeme ma ť nikdy žiadne námestie, 

pretože pozemky sa predajú a mestská časť úplne stratí 

kontrolu nad týmito územiami.  

 

 Ešte som mal nie čo na mysli, len som zabudol, čo som 

chcel poveda ť.  

 Ďakujem za, a tým mám vlastne už koniec. 

 Ďakujem, že som toto mohol poveda ť. A dúfam, že to 

bolo po čuť aj v bufete.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán Šumšala. 

 Ako ďalšia vystúpi pani Lívia Poláchová. 

 Pripraví sa do diskusie pán Vladimír Dulla. 

 Nech sa pá či, pani Poláchová, tu máme mikrofón. 

Trošku možno vysoký, ale nech sa vám pá či. 

 

 

OBČIANKA: Lívia  P o l á c h o v á   

 Dobrý ve čer. Vážený pán primátor, panie poslankyne, 

páni poslanci, ďakujem za túto možnos ť vystúpi ť.  
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 V rámci tejto dlhej dva a pol hodinovej diskusie 

myslím že odznelo oh ľadom Krá ľovej hory, za ktorú teda 

vystupujem, ve ľmi ve ľa. Takže nechcem zdržiava ť čas. A 

ďakujem za to, že ste venovali tomu svoj čas. A ďakujem za 

vaše reakcie a dúfam, že sa rozhodnete tak, aby sme  sa 

nemuseli nikto hanbi ť, ani vy, ani my za to, aké 

rozhodnutie padne. Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani Poláchovej.  

 

 Dávam slovo pánovi Vladimírovi Dullovi; nech sa vá m 

páči. 

 A pripraví sa do diskusie pán Jaroslav Packa.   

 

 

OBČAN: Vladimír  D u l l a  

 Pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci, dám y, 

páni, ďakujem za možnos ť aj za pozornos ť; hlavne tým, 

ktorí vytrvali a neodišli.  

 

 Okrem toho, čo tu odznelo mám nieko ľko osobných 

dôvodov, pre čo by som ja nikdy nezahlasoval za zmeny a 

doplnky, ani za návrh všeobecne záväzného nariadeni a, 

ktoré je s tým priamo späté.  

 Stru čne; už len preto, že vyhodnotenie pripomienok k 

všeobecne záväznému nariadeniu nie je urobené tak, ako 

predpokladá zákonodarca.  
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 Už len preto, že ste ho mali dosta ť 3 dni pred 

rokovaním v písomnej podobe.  

 Komisia ho mala 12. 12., takže asi v ten istý de ň ste 

ho nedostali. Neviem. Neodznelo to tu. Dos ť dôležité 

procesné stránky, ktoré sa dotýkajú ostatných proce sných 

stránok.  

 

 Ja osobne by som v takej situácii nevedel da ť hlas za 

nie čo.  

 

 Čo sa týka KSÚ a jeho vyjadrenia. Nikto nepovedal, ž e 

vlastne to je obsahom toho vyjadrenia. Že to prekra čuje 

rámec 25. To ľko, viac k tomu nepoviem. A preto je istá 

vážna pochybnos ť, ktoré vyjadrenia áno, ktoré nie. Ja 

osobne pochybujem, že platí to staré.  

 

 Čo sa týka územia Dlhých Dielov, čo tu spomínali, že 

nám tam nie čo hrozí. Nehrozí.  

 

Lebo ako jedna z mála mestských častí sme využili 

preventívny inštitút stavebnej uzávery. Máme to na veľké 

územie. 

 

 Takže Zmeny a doplnky 02: 

 Hovorí sa o tom, že ak sa prijme sú časný návrh Zmien 

a doplnkov 02 v pôvodnom znení, že sa bude opravova ť. 

Neverte tomu, to už bude neopravite ľné. Je to proste idea, 

ktorá nebude ma ť vecné naplnenie, bude sa tápa ť, nemá 

význam upravova ť do nekone čna nie čo, čo je v podstate 

nezáchranite ľné.   
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 A čo sa týka tej samotnej filozofie. Ku KSÚ, ešte 

jedna poznámka. 

 Varovali v poslednom vyjadrení pred možnou 

reciprocitou. Takže uvedomte si, že ak sa zmení nie čo, čo 

tam dnes nie je a nebude tam istá poistka, tak všet ci tí, 

ktorí už nie čo majú povolené, tak budú sa môc ť zamýš ľať, 

či nebudú môc ť získa ť tie výhody, ktoré sú takzvane do 

budúcna aj spätne. Ja osobne by som za týchto podmi enok 

nevedel hlasova ť. Ďakujem vám.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pánovi Dullovi. 

 Ďalší prihlásený je pán Jaroslav Packa. 

 Pripraví sa do diskusie pán Andrej Kovarík. 

 

 

OBČAN: Jaroslav  P a c k a  

 Dobrý de ň, dámy a páni, ďakujem za možnos ť vystúpi ť. 

 Ja som tu za spolo čnos ť LUKA BRANER GROUP, ktorá už v 

Bratislave zrealizovala nejaké projekty, má v pláne  

zrealizova ť do budúcnosti ďalšie projekty. A vôbec nechcem 

hovori ť o jednotlivých bodoch, ktoré dneska sa majú meni ť 

v rámci územného plánu alebo jednotlivých projektov .  

 

 Ale mám na vás dve prosby: 

 Prvá prosba je tá, že z viacerých úst tu zaznelo, že 

zastupujete záujmy Bratislav čanov. A ja som Bratislav čan, 

a ja by som bol naozaj rád, keby ste tie záujmy zas túpili 
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tak, že vždy ke ď sme sa pýtali, že pre čo chceme robi ť 

projekty v Bratislave, tak sme povedali aj preto, ž e sme 

Bratislav čania. A pre čo tí čo chcú by ť Bratislav čania 

chodia dneska húfne si kupova ť byty a domy do Hainburgu, 

do Rajky, alebo do okolitých obcí? 

 

 Tí ľudia sa sem vracajú spä ť do Bratislavy a derú tu 

cesty, na ktoré sa my skladáme. Chodia mestskou hro madnou 

dopravou, na ktorú sa my skladáme, Bratislav čania. 

 

 A moja prosba na vás je tá, nediskutujme dneska o 

tom, že či schváli ť alebo neschváli ť ten územný plán. Je 

jediná  možnos ť ten územný plán schváli ť a k nemu spravi ť 

veci, ktoré umožnia to, aby títo ľudia tu zostávali. 

 

 Druhá prosba moja je tá, že každý rok, 4 roky po 

sebe, chodíme na najvä čšiu výstavu nehnute ľností na svete, 

MITIMDOKAN. Bratislava tam chodí, vä čšinou má tam aj 

stánok, ale ten stánok je jeden z najskromnejších, 

najmenších, najzašitejších.  

 

 Ja ke ď si pozriem prezentácie Brna, Ostravy, Prahy, a 

to už nehovorím o ve ľkých svetových metropolách, ktoré 

ukazujú obrovské územné celky, ktoré sú pripravené na 

rozvoj a na development, a sú hrdí tí primátori a t í 

hlavní architekti, že sa tam môžu stretnú ť a v rámci 

konferencií prezentova ť tieto projekty, tak opä ť moja 

prosba smeruje ku vám; nebojte sa schváli ť a ís ť do 

nejakého rizika, lebo ten trh si upraví sám tie pod mienky, 

ako ich potrebuje. 

 Ďakujem ve ľmi pekne. A príjemné Vianoce želám.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pánovi Packovi. 

 

 Dávam slovo pánovi Andrejovi Kovárikovi. 

 Ďalej sa pripraví do diskusie pán Jaromír Šíbl. 

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČAN: Andrej  K o v a r í k  

 Dobrý ve čer prajem. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne a páni poslanci, rád by som vás upozorni l na 

jeden z konkrétnych bodov, ktoré sú v tom balíku sc hované, 

a ktoré napriek tomu, že tento bod je plošne a obsa hovo 

najvä čší v rámci balíku Zmien a doplnkov 02, zatia ľ tu o 

ňom nepadlo ani slovo. 

 

 Jedná sa o zmenu funkcie lesa, v dunajských lužnýc h 

lesoch na zmenu nového prístavu v blízkosti terajše j 

rafinérie Slovnaft. 

 

 V podstate realizáciou alebo teda zmenou územného 

plánu na tomto meste, by tento dokument vlastne sa dostal 

do rozporu so základnou filozofiou tohto dokumentu,  teda 

dokumentu územného plánu, kde sa hovorí, ktoré veci  a 

ktoré zásady sa majú rešpektova ť.  

 

 Je tu špecificky napísané, že sa budú rešpektova ť 

územia ochrany prírody, kde sa špeciálne spomínajú aj 

Ramfarské lokality. Medzi ne patria aj Dunajské luh y.  
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 Celá táto plocha je vlastne situovaná do tejto 

Ramfarskej lokality Dunajské luhy. A chcel by som v ám 

pripomenú ť, že teda Slovenská republika ratifikovala tento 

dohovor, aj teda samozrejme pre túto krajinu, a ted a je 

pre toto mesto záväzný. A toto mesto by ho takisto malo 

rešpektova ť. A v prípade teda, ak je zrejme, že táto 

plocha je sú časťou tejto lokality, tak by sa o tom nemalo 

ani uvažova ť.      

 

 Ešte do re či čísiel možno, aby sme si vedeli 

predstavi ť, o aký rozsah v tomto prípade sa jedná. Je to 

plocha lesa o rozlohe 86 hektárov, čiže realita, asi od 

tohto zámeru by sa vlastne pristúpilo k rozsahom, k  

najvä čšiemu výrubu lesa, ktorý sa vlastne uskuto čnil na 

tomto území od výstavby vodného diela Gab číkovo. Je to 

naozaj zmena rozsahom ešte viac ako dvakrát taká ve ľa ako 

Krá ľova hora.  

 

 Čiže trošku som aj prekvapený, že sa doteraz tejto 

téme nikto nevenoval. Napriek tomu, že teda je to t akisto 

územie, ktoré je územne chránené v rámci platnej 

legislatívy.  

 

 

 Takisto, samozrejme, takýto zásah predstavuje 

významný zásah do rekrea čného zázemia mesta, ke ďže tadeto 

prechádza významná dunajská cyklotrasa. A mesto by si 

ur čite malo chráni ť takúto plochu a rešpektova ť teda to, 

že nejaké to rekrea čné zázemie aj v tejto časti mesta 

existuje a nemalo by si ho zlikvidova ť nejakým takýmto 
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zámerom a umožni ť mu to teda v rámci prijatia takýchto 

zmien a doplnkov. 

 

 Čiže v rámci tohto balíka sú schované aj takéto 

náš ľapné míny, ako už boli spomínané. A treba poveda ť, že 

teda tento bod nebol medzi tými 12, ktoré sa dotera z 

spomínali, a ktoré sa na predchádzajúcom zastupite ľstve 

schválili. Čiže možno mnohí z vás si ani neuvedomili, že 

tam aj takýto bod je. (gong) 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

 Slovo má pán Jaromír Šíbl. 

 A pripraví sa do diskusie pani Dana Čahojová. 

 Nech sa pá či, pán Šíbl. 

 

 

OBČAN: Jaromír  Š í b l  

 Dobrý ve čer. Pán primátor, páni poslanci, panie 

poslankyne, venujem sa ochrane prírody a životného 

prostredia v tomto meste prakticky celý svoj dospel ý 

život. A môj predre čník už povedal vä čšinu z toho, čo som 

chcel poveda ť. 

 

 Pokia ľ ide o prístav, zopakujem. V prípade, že dnes o 

nieko ľko minút schválite tieto Zmeny a doplnky 02, 

vytvoríte územnoplánovací predpoklad pre to, aby sa  na 

území Bratislavy mohol v budúcnosti zrealizova ť najvä čší 
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výrub na trvalý záber lužného lesa za posledných 20  rokov, 

čiže odkedy sa stavalo vodné dielo Gab číkovo.  

 

 Ob čania o tom zatia ľ ešte nevedia.  

 Nezaujímajú sa o takéto problémy. Dozvedia sa o to  

možno o nie čo neskôr. A myslím si, že ich reakciu vieme 

veľmi dobré predvída ť; bude to podstatne horšia reakcia 

ako dnes vlastne zažívame na Krá ľovej hore, kde zase len 

sa naprávajú nejaké chyby z minulosti.  

 

 Ja dnes som mal pred chví ľou taký pocit, ako keby sa 

zastavil čas, dokonca keby sa čas vrátil naspä ť. M ňa už 

trochu prekvapilo, že vôbec tu padol návrh na tajné  

hlasovanie o takejto závažnej veci. Myslím, že je j asné, 

pre čo viacerí o tom hovorili. 

 

 Ale ešte viac ma takmer šokoval prístup tých pánov  

poslancov a poslanký ň, ktorí hlasovali proti tomu, aby 

občania, ich voli či, hej, ich budúci voli či, aby mohli 

poveda ť svoj názor. 

 

 Takže skuto čne je to vlastne dos ť ve ľa roboty ešte 

pred nami, aj pred vami, a dúfam, že takéto veci sa  nebudú 

tuná často opakova ť.  

 

 A ak môžem za tú ochranu prírody, krajiny a životn é 

prostredie poveda ť svoj názor, jednozna čne to negatívne v 

tom návrhu zmien a doplnkov prevláda nad tým pozití vnym.  

 

 Takže každý, myslím, sa bude vedie ť pod ľa toho 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne, pán Šíbl. 

 Slovo má pani Dana Čahojová.  

 

 Pripraví sa do diskusie pán Pavol Minárik. 

 Nech sa pá či, pani Čahojová. 

 

 

OBČIANKA: Dana  Č a h o j o v á 

 Dobrý ve čer. Volám sa Dana Čahojová, som poslanky ňa 

Miestneho zastupite ľstva mestskej časti Karlova Ves.  

 

 Dovo ľte mi, aby som sa v mojom príspevku vrátila 

možno k vám, nepríjemnej spomienke. 

 

 Po prvýkrát som sa zú častnila fyzicky vášho zasadania 

v júni tohto roku, ke ď ste prvýkrát rozhodovali o návrhu 

Zmien a doplnkov 02, v tejto novej zostave. 

 

 Musím poveda ť, že vaše zasadanie a vaše výstupy boli 

pre m ňa ve ľmi zaujímavé a ve ľmi pou čné. Ale omnoho 

zaujímavejšie a omnoho pou čnejšie bolo pre m ňa to, čo 

predchádzalo vášmu verejnému zasadaniu. A to boli v aše 

spory, dohody, zhody a nezhody v kuloároch a v 

poslaneckých kluboch. 

 

 Bohužia ľ, musím poveda ť, že výsledok vášho zasadania 

pre mestskú časť Karlovu Ves, nebol radostný. Vysvetlím 

vám pre čo.  
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 Jedná sa o problematickú lokalitu, ktorá sa nachád za 

na Molecovej ulici.  

 

 Je to blízko križovatky, tepny, ktorá prechádza 

Karlovou Vsou, Karloveská ulica a Molecovej. Jedná sa o 

pozemok, bývalý, Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti. 

Totižto do Karlovej Vsi prišiel niekto, kto dnes o sebe 

tvrdí, že zastupuje 99 % ob čanov Slovenska a chce tam 

postavi ť obchodné centrum. Obchodné centrum o ve ľkosti 

plochy asi 12 000 m2. V tomto prípade ma miestne 

zastupite ľstvo na to jednozna čný názor. Prijalo k tejto 

veci nieko ľko uznesení.  

 

 Vy ste sa tu nieko ľkokrát odvolávali na stanoviská 

mestských častí. Mestská časť Karlova Ves, zastupite ľstvo, 

prijalo jednohlasne uznesenie, v ktorom vás žiadalo , aby 

ste túto problematickú lokalitu vypustili zo zmien a 

doplnkov v návrhu 30. 6. tohto roku. 

 

 My sme o čakávali v nádeji, ke ďže ste sa rozhodli 

hlasova ť o jednotlivých návrhoch samostatne, že sa tak 

stane. Nestalo sa tak.  

 

 Ja sa pýtam, pre čo? 

 Aký celomestský alebo nadmestský význam má táto 

lokalita, že ste rozhodli v rozpore so záujmom mest skej 

časti? 

 Na túto otázku ja si viem domyslie ť odpove ď.  

 

 V mene poslancov mestskej časti Karlova Ves, v mene 

toho, že my dnes riešime úplne iné problémy; táto m estská 
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časť má úplne iné priority, vyrieši ť potreby ob čanov, 

obyvate ľov Karlovej Vsi, ktoré boli dlhodobo ignorované. 

To znamená priestory nájs ť adekvátne pre kultúru, pre 

rekreáciu ob čanov, pre vo ľný čas, pre šport. Máme s touto 

kľúčovou oblas ťou úplne do budúcnosti, úplne iné zámery. 

Je tam v susedstve kostol, 2 školy, námestie, Karlo veské 

centrum kultúry, chceme tam rozšíri ť už existujúce 

športové centrum (gong), ktoré dnes praská vo švíko ch; 

pýtam sa vás pre čo?  

 Napravte to dnes a neprijmite tento kontroverzný 

dokument. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem, pani Čahojová. 

 Faktickou poznámkou na vás chce reagova ť pán poslanec 

Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. No, pani Čahojová, ja 

si pamätám na tento projekt. A pamätám si, že mal a j 

podporu starostky mestskej časti, ktorá poslala list na 

magistrát, kde podporuje výstavbu v tomto území: Po važujem 

za prínos pre mestskú časť, at ď.; môžem vám tento list 

ukáza ť.  

 

 Taktiež si pamätám, že bola prerokovaná v tomto úz emí 

urbanistická štúdia, ktorá bola schválená v zastupi te ľstve 

mestskej časti.  
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 Ale, pani Čahojová, ja si pamätám aj istého pána 

Čahoja, ktorý chodil sem na magistrát, a chcel, a vl astní 

pozemky na Dlhých Dieloch, kde je šport a rekreácia , a 

chcel tam stava ť bytové domy. A mal to by ť váš manžel.   

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 

 Slovo má Pavol Minárik. 

 A pripraví sa pani Elena Pätoprstá. 

 

 

OBČAN: Pavol  M i n á r i k : 

 Dobrý ve čer dámy a páni poslanci a panie poslankyne. 

 Chcel som za čal inak, ale vzh ľadom na návrh, ktorý 

padol od pána poslanca Jen číka, dovolím si najprv k nemu.   

 

 Nechcel som hovori ť o tom, že nie som aktivista a že 

som 16 rokov sedel v týchto laviciach, ale teraz to  

poviem. Za 16 rokov čo som tu sedel, sa ni č podobné 

nestalo. Nestalo sa, aby okrem personálnych záležit ostí, 

sa nie čo rozhodovalo tajne.  

 

 Mňa zarazilo, že to podporil aj pán poslanec Kali ňák, 

pretože on ako parlamentný poslanec vie že o zákone , 

nehovorím o ústavnom zákone, by tajným hlasovaním v  

parlamente rozhodova ť nemohol. Vy ste naši zástupcovia, 
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teraz hovorím ako ob čan, a ja chcem vedie ť ako ktorý z vás 

v tejto veci rozhodne.  

 

 Preto vás ve ľmi pekne prosím, aby ste ten návrh 

zamietli a aby ste nám dali možnos ť pozna ť, kto ako 

rozhodoval. 

 

 Ja vám iná č pekne ďakujem za slovo, pretože sme 

dostali v tejto veci 12 ob čania, čo sa tomu neš ťastníkovi, 

jednému jedinému, ktorý tu o slovo požiadal pri roz prave o 

rozpo čte, to sa mu nedostalo. 

 

 Dámy a páni, v krátkosti. Dostali vás pod tlak v 

rozhodovaní o veci, ktorú pán primátor ve ľmi korektne 

vysvetlil. Povedal naozaj ve ľmi ve ľa dôvodov za, povedal 

aj jeden vážny dôvod, pre čo nie. Napríklad to dokumentoval  

na PKO. 

 

 V podstate ste sa dostali pod tlak akejsi 

zodpovednosti, musíte prija ť kvôli rozvoju mesta. Na 

druhej strane je otázka, či tento tlak, ktorý na vás 

vyvíjajú, hlavne časový, je primeraný, alebo už je 

neprimeraný, alebo už je niekde za hranicou toho čo je, čo 

sa nazýva jemne "vydieranie". 

 

 Dámy a páni, vy ste vlastne v tejto situácii v 

rozhodovaní, či áno, alebo nie. Aj jedno, aj druhé 

rozhodnutie bude legitímne a bude plati ť, bude to pod ľa 

neho fungova ť. Ale práve preto, že takto rozhodova ť 

môžete, ste stále slobodní. Až do konca, až do stla čenia 

toho tla čitka.  
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 Viete, to čo rozhodnete, či to budete modelova ť na 

nejakých jablkách alebo na nie čom inom, to je úplne jedno. 

Je dôležité, že tu boli prakticky dva roky času, aby sa 

postupovalo inou metódou, aby sa politické citlivé kauzy, 

napríklad ako tých 12 ktoré ste vy ňali, vybrali z toho 

materiálu a urobili každá osobitne. Času bolo dos ť. Už rok 

ste tu. Už rok ste tu.  

 

 Na také PKO pán primátor vy členil 30 000 Eur; plus, 

mínus. (gong) Pozrite si materiály, ko ľko ste dali na 

územné plánovanie tento rok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán Minárik za vaše vystúpenie. 

 

 Slovo má pani Elena Pätoprstá. 

 A potom sa pripraví pani Katarína Šimon či čová ako 

posledná prihlásená. 

 Nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Dobrý de ň. Ďakujem za slovo.  

 Chcela by som doplni ť pána Šov číka, ktorý spomínal 

dunajský kanál vo Viedni. Žia ľ, doteraz Vieden čania 

ľutujú, že sa projekt kanálu riešil tak ako sa rieši l; 

takže nie je to celkom tak, že by sa z toho tešili.  Je to 

naopak. 
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 Dôležité pre m ňa bolo to, že Krajský stavebný úrad 

urobil stanovisko, ktoré vás dotla čilo do nejakého 

časového presu. Ale ke ď si pre čítam, čo vlastne krajské 

stanovisko žiada od magistrátu, tak sa pýtam, či naozaj 

magistrát nie je schopný odpoveda ť na doplnenie materiálu; 

no, žiadame opravi ť, žiadame doplni ť, žiadame preformu-

lova ť, žiadame doplni ť do materiálu, a podobne.  

 

 Ni č z toho nie je porušenie zákona, a ja nechápem, na 

čo tu vlastne je magistrát, aby vás tla čil do nejakého 

rozhodnutia čo sa stane za 30 dní? Okrem toho, že budú 

Vianoce, ni č dôležité.  

 

 Nenechajte sa tla či ť do časových stresov; vždycky je 

to zlé rozhodnutie. Obidve riešenia sú problematick é. 

 

 A ja som ve ľmi váhala, kým poviem túto vetu. Pýtala 

som sa jedného developera, ktorý tu stál a čakal. A ja som 

sa spýtala, ke ďže sa poznáme, je z Petržalky, čo si o tom 

myslíš, je tu takýto problém, napríklad pri Slovnaf te sa 

má urobi ť ve ľký zásad, má sa urobi ť druhý prístav, bude sa 

zasahova ť do spodných vôd, bude sa zasahova ť do lužných 

lesov. On mi povedal: Preboha, ja som tiež Bratisla včan, 

ja nechcem, aby sa odsúhlasili zlé veci, ja si to v iem 

vyrieši ť, ja som sa dohodol s ob čanmi, ja sa nezbláznim, 

keď sa to neodsúhlasí, tie zmeny a doplnky.  

 To bol jeho odkaz, z ktorého som si ve ľmi vydýchla.   

 

 A ešte chcem doplni ť oh ľadom Matadorky, pretože tu 

spomínal pán Kríž, že to bude tragédia, ke ď sa 
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neodsúhlasí. Práve opak je pravda. Ja sa trochu zas tanem v 

tomto mojom komentári podnikate ľov, živnostníkov a 

investorov v tomto areáli.  

 

 Tento areál je zdrojom pracovných miest, má sa men i ť 

na ob čiansku vybavenos ť a bývanie. Prepánajána, túto je 

zásobáre ň pracovných miest, tu sa renovujú staré objekty. 

Vyzerajú ve ľmi pekne. Treba tam ís ť a pozrie ť sa; niektoré 

sú príšerné, niektoré sú schátralé. Ale niektoré sa  tak 

obnovili, že rados ť sa tam pohybova ť. Ale je to 

priemyselný areál, kde je strašne ve ľa živnostníkov, kde 

je ve ľa podnikate ľov, kde sa stavia.  

 

 Vymeni ť tento areál za ob čiansku vybavenos ť a chceme 

nové byty, však Petržalka potrebuje aj pracovné mie sta. 

 

 Takže ja vás chcem poprosi ť, aby ste hlasovali 

zodpovedne. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne pani Pätoprstej. 

 

 Ako posledná zástupky ňa ob čanov bude hovori ť pani 

Katarína Šimon či čová. 

 Nech sa pá či. 

 

 Faktickou poznámkou na pani Pätoprstú pán Šov čík, a 

potom pani Šimon či čová. 

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

 Musím zareagova ť, pretože ke ď som hovoril o tom 

príklade dunajského kanálu, ja som nehovoril, že či 

Vieden čania sú s ním spokojní, áno alebo nie, ale hovoril 

som o tom, že zachránil v roku 2002 mesto Viede ň pred 

tisícro čnou vodou.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, pani Šimon či čová. 

 

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

 Dobrý ve čer prajem vám všetkým. Ďakujem, že stále 

ešte pozorne sledujete, hoci rokujete dve a trištvr te 

hodiny o tomto jednom bode.  

 

 A dovolím si len doplni ť veci, ktoré sú dodnes a 

doteraz ešte neodzneli. A to za čnem tým že, ja som myslela 

pani Kimerlingová, pretože to je jej návrh, som tak isto 

členkou tej komisie, kde pani Kimerlingová, kde navr hla na 

poslednej komisii, na ostatnej komisii, riešenie z tohto 

problému neschváli ť teraz, ale tie zmeny, ktoré sú 

pripravené prerokova ť po jednotlivých mestských častiach. 

A to je aj uznesenie komisie, že čakáme, že to mesto 

predloží na januárové zasadnutie komisie.  

 

 Ale tie mestské časti, ktoré nie sú problémové, kde 

netreba ni č dop ĺňať, lebo sú prerokované, sú nakreslené, 

ako to aj pani starostka Kolková hovorila. Len to t reba z 
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jedného balíka urobi ť viac balí čkov a prerokova ť po 

jednotlivých mestských častiach, alebo Jarovce, Rusovce, 

Čunovo naraz, lebo tam nie sú ve ľké zmeny. 

 

 Proste tento návrh navrhla pani Kimerlingová. Pod ľa 

mňa je schodný, je to možné riešenie. Také je aj uzne senie 

našej komisie.  

 

 A je to ale v súlade aj s tým, že tieto zmeny a 

doplnky sa za čali obstaráva ť bez zadania. Zrejme posta čilo 

uznesenie mestského zastupite ľstva k týmto zmenám, ktoré 

bolo prijaté rovno so schválením nového územného pl ánu 31. 

mája 2007, kde mestské zastupite ľstvo uložilo pánu 

Kor čekovi ako viceprimátorovi v bode 3 zhromaždi ť zásadné 

pripomienky mestských častí s návrhom na obstaranie 

nevyhnutných zmien a doplnkov územného plánu.  

 Toto predpokladalo krátky proces, a možno aj po tý ch 

mestských častiach. 

 Tu sa nehovorí že naraz.  

 

 Ale potom to nejako stálo, pretože až 15. 12. 2008  

dostali poslanci, aj vy pán primátor ako poslanec 

informáciu o tom množstve návrhov na zmeny a mestsk é 

zastupite ľstvo to zobralo na vedomie. 

 

 Há čik je akurát v tom, že tie návrhy, teda informácia 

o tom, ktoré veci sa budú obstaráva ť, nie sú celkom 

totožné s tým, ktoré sa dostali do návrhu týchto zm ien a 

návrhov. Príklad uvediem na amfiteátri, ale takýcht o je 

viac. Amfiteáter bol v informa čnom materiáli pre poslancov 

2008; zmena ob čianskej vybavenosti na malopodlažku.  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

287  

 Ale potom zrazu sa tam objavila v návrhu zmien a 

doplnkov, teraz čo schva ľujete, viacpodlažná zástavba.  

 

 Sú to zmeny zásadné. A nie sú totožné s tým, čo 

poslanci zobrali na vedomie. Takže to len na vašu 

obhajobu. 

 

 A ďalšia vec, ktorú by som chcela poveda ť, nemám ve ľa 

času, (gong) že za závažné zmeny považujeme nie zmen y v 

lokalitách, lebo tie sa dajú vyrieši ť po menších častiach, 

ale závažné zmeny v textovej časti. A tie by som prosila 

neschváli ť, lebo to môže ma ť nedozierne následky aj pre 

nový územný plán. Ďakujem vám ve ľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec 

Kubovi č. 

 A potom zrejme pristúpime k ukon čeniu diskusie. 

 

 

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

 Ve ľmi krátko a nadviažem na to čo som povedal, na ten 

svoj príspevok.  

 Totiž v tom januári, ani vo februári, ani v marci 

takýto návrh neodznel oh ľadne dajme tomu mestských častí, 

ktoré to majú jasno a ktoré sú bezproblémové. Samoz rejme, 

netuším vôbec, či sa to legislatívne dá. Takže, ako vždy 

prichádzame, ke ď už nám horí, za zadkom, s prepá čením, 
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vždy prichádzame s nejakým novým riešením, ktoré ni kto 

nevie odhadnú ť, ko ľko bude trva ť.  

 

 A samozrejme, ďalšia vec je, ja sa pýtam, a kto 

vlastne zastupuje verejnos ť Záhorskej Bystrice alebo tejto 

mestskej časti? Lebo hovoríme stále o verejnosti 

bratislavskej, ale ja som nepo čul, že by niekto hájil 

záujmy mestskej časti Záhorská Bystrica z poh ľadu 

verejnosti alebo zo strany verejnosti okrem m ňa. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Ke ďže nikto nie je prihlásený do diskusie, uzatváram 

možnosť sa prihlási ť. 

 

 A dovo ľte zareagova ť závere čným slovom. 

 

 Chcem vám poveda ť, že ke ď som sa v januári radil s 

mojimi kolegami, že ako pokra čova ť v územnom plánovaní, a 

zvažovali sme či dokon či ť ten proces Zmien a doplnkov č. 

02, tak sme vychádzali z toho, že to bude časovo rýchly 

proces.  

 

 Viacerí ste tu vyslovili optimistické názory, ako 

rýchlo sa dajú veci obstara ť, ako rýchlo to všetko ide.  

  

 Ja som si myslel, že v júni, najneskôr v septembri  

budeme mať rozhodnuté o Zmenách a doplnkoch č. 02 mínus 

nejaké zlé veci, ktoré nám tam prekážajú. 
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 Ukázalo sa, že to trvá omnoho dlhšie. Chcem len 

poveda ť, že od júna, kedy ste rozhodli, že mínus 12, do 

spracovania technického podkladu prešli 3 resp. 4 m esiace. 

Jako máme po číta če, máme všetko, máme kvalifikovaných ľudí 

a nedá sa to v tom rozsahu urobi ť tak, že povyberáte z 

balíka len tak. To znamená aj teraz rozdeli ť ten balík na 

menšie časti môže by ť problém.  

 

 Ukázalo sa, že to nie je také jednoduché. To zname ná, 

že ten čas ani pri tomto procese sme nezískali. A dostali 

sme sa do bodu, kedy musíme rozhodnú ť. A poviem vám, že 

čakal by som, že rovnaká diskusia tu bude, alebo by bola, 

keby sme tu mali návrh územného plánu mínus 12. 

 

 Okrem témy PKO by tu znelo všetko ostatné; Krá ľova 

hora, metodické zmeny a ďalšie veci, že nemáme schváli ť, 

prístav sme nevypustili. Ako nebola by tá diskusia príliš 

odlišná.  

 

 Preto si myslím, že je dôležité rozhodnú ť, či s mínus 

12 či plus 12. Treba poveda ť, ako ten proces obstarávania 

zmien a doplnkov, ktorý nazývame číslo 2, ako ho vnímame, 

a prija ť k tomu rozhodnutie.  

 Je to jednoducho nevyhnutné.  

 

 Ak máte pocit, že v tom návrhu, ktorý máme pred se bou 

je obsiahnuté to, že bude zvýšená subjektívnos ť pri 

rozhodovaní, chcem vám ve ľmi zodpovedne poveda ť, že od 

začiatku tohto roku, všetky záväzné stanoviská mesta, 
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ktoré prijmeme v rámci rozhodovania, dávame na inte rnetovú 

stránku.  

 

 Nie je to samorozhodovanie alebo samovláda úradník ov. 

Tie stanoviská podpisujem ja ako primátor. Predtým prejdú 

komisiou, na ktorej sedí pani hlavná architektka, n a 

ktorej sedia ďalší odborníci z územného plánu a z dopravy, 

aby sme si boli istí že to čo robíme, je v poriadku.  

 

 Čiže akýko ľvek návrh je vždy a vždy bude kontrolovaný 

verejnos ťou, pretože takto pod ľa mňa má by ť. 

 

 Ak hovoríme o tom čase, na ktorý upozornil pán 

poslanec Uhler, ja s ním súhlasím. Ja si myslím že mesto, 

normálne mesto, a spomeniem napríklad Viede ň, kde ke ď sme 

sem pozvali hlavného architekta a prednášal pre odb orníkov 

z oblasti urbarného rozvoja, tak povedal, že oni me nia 

územný plán mesta 20 až 40 krát do roka, pretože ce lé 

mesto majú pokryté územnými plánmi zón. A ke ď sa vyskytne 

nejaká potreba developerská alebo iná, tak sa prost e  

rozhodne proste o tej danej lokalite, posúdia sa 

súvislostí. A po prerokovaní sa proste rozhodne.  

 

 U nás sa od 2007 roku prakticky ni č nedeje.  

 Investori si poži čiavajú peniaze, veria tomu že sa 

nie čo stane, a ni č.  

 

 Ja nehovorím, že to je to čo máme zobra ť do úvahy. 

Pán poslanec Bendík to tu zjednodušil do otázky, že  čo má 

prevládnu ť, že či záujem ob čanov, alebo záujem 

developerov? 
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 Ja v tom návrhu, ktorý máme pred sebou vidím aj 

záujmy ob čanov, aj záujmy developerov. A obidva tie záujmy 

sú legitímne. Tam, kde ob čania získajú zele ň, kde získajú 

dopravné možnosti, to sú záujmy ob čanov.  

 

 Tam, kde získame nejaké rozvojové projekty ako mes to, 

aj to je nie čo čo tomu mestu pomôže, zvláš ť v tej 

situácii, kedy sa dostávame alebo pokra čujeme v kríze. To 

znamená, že utlmujú sa developerské projekty. A je tu 

záujem nie čo urobi ť. A my hovoríme; ve ď to má čas, možno o 

rok, možno o dva.  

 

 Ja nechcem teraz uzatvára ť nejaké stávky, lebo nejaké 

tu padli, že stavme sa kedy sa sem veci dostanú. Al e 

predstavte si, že neschválime ten dokument, je to ú plne 

legitímne, bude to v poriadku, a dostaneme sem návr hy 

naozaj na za čiatku roku 2014. Povedzme polovicu z toho čo 

tu je, pretože všetky treba nanovo obstara ť, treba ich 

napísa ť ako samostatný návrh, treba ich prerokova ť všetky 

stanoviská znovu a dokola. Teda musia sa k tomu vše tci 

vyjadri ť napriek tomu, že teraz dali kladné stanovisko. 

Ale dali ho k nejakému balíku.  

 

 Formálne je to iný návrh a všetko ide o za čiatku.  

 Čiže budeme obstaráva ť zmeny a doplnky. 

 

 Ja som presved čený, že mesto by malo by ť 

vypo čítate ľným partnerom, kedy môže o čakáva ť verejnos ť, 

alebo aj investori, ktorí chcú rozvíja ť mesto, zmeny a 

doplnky, pretože je to sú časť normálneho rozvoja mesta.  
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 Nový územný plán potrvá možno 4, možno 5, možno 7 

rokov. V susednom meste Brne si mysleli, že ho spra via za 

5 rokov, a teraz už vedia že 7, a možno aj viac.  

 

 Čiže nie je také jednoduché všetku nádej vloži ť do 

nového územného plánu. 

 

 Je tu otázka, že budeme musie ť vlastne rieši ť tie 

bežné veci. A ten spôsob, o ktorom som hovoril so 

starostami, ktorý spomínala pani starostka Kolková,        

je orientovaný na to, aby sme neobstarávali balíky,  v 

ktorých sú dobré a zlé jablká, ale aby sme obstaráv ali 

veci, ktoré sú prerokované, ktoré sa nám zdajú vhod né, a 

pokia ľ možno izolovane od tých ostatných.  

 

 Ako nevyhnutné si myslím, že je potrebné prerokova ť 

metodické zmeny, opravi ť možno niektoré veci sú časného 

územného plánu, či v znení 02 alebo nie, o tom rozhodnete 

vy.  

 

 Ale potom bude treba rieši ť lokality, pretože okrem 

toho čo tu máme predložené, a čo už je pripravené na 

schválenie, je množstvo ďalších požiadaviek na zmeny a 

doplnky, kde život nepo čká a pýta sa, že čo s tým mesto 

urobí?  

 

 A my sa k tomu budeme musie ť vyjadri ť.  

 Samozrejme spôsobom, ktorý bude iný v tom, že bude me 

pripravení po čúva ť verejnos ť a diskutova ť s ňou v rámci 

toho procesu a vecne posudzova ť veci tak ako treba.   
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 Priznám sa, že aj ja som z tých, ktorí mali ve ľmi 

zložitú cestu k tomu, ako vlastne zauja ť stanovisko. 

Odpovedám na otázku pani poslankyne Tvrdej, k tomu 

dokumentu, ktorý máme pred sebou.  

 

 Tá zložitos ť je v tom, čo tu už zaznelo.  

 Ten dokument robí rozhodnutie medzi zlým alebo men ej 

zlým riešením. Je to naozaj tak a každý kto sa rozh odne 

pre jedno z nich vie, že nerobí dobré rozhodnutie. 

 

 Ke ď si zoberiem do úvahy ten časový faktor, tie 

možnosti ktoré, rozvojové možnosti, ktoré tu mesto má a 

ktoré vlastne odložíme na neskoršiu dobu, a predsta víme 

si, že územný plán bol prijatý v roku 2007 a my v r oku 13 

alebo 14 budeme schopní urobi ť najbližšie zmeny, tak si 

myslím, že prevažuje u m ňa to, aby sa ten územný plán 

zmenil. A ak sú v ňom veci, ktoré nám prekážajú, aby sme 

sa snažili zmenami a doplnkami, ktoré budú nasledov ať, 

korigova ť.  

 

 Viem, že o tom hovoril aj predošlý primátor, ale 

myslím si, že to je možné a je to reálne. Alebo pri jatím 

územných plánov zón, tak ako sa to deje v zóne Chal úpkova 

alebo v ďalších priestoroch, napríklad aj v PKO, kde na 

základe vášho rozhodnutia sme za čali obstaráva ť územný 

plán zóny. 

 

 Čiže o tom vážení a ve ľmi dlhom, a zodpovednom si 

myslím, že ak sa chceme pozrie ť na mesto ako na celok, 

ktorý sa má rozvíja ť, tak pre m ňa prevažuje ten poh ľad, že 
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by sa mali veci zmeni ť a uvo ľni ť priestor pre 

obstarávanie, ktoré bude podstatne iné, vecnejšie, 

otvorenejšie, transparentnejšie ako to čo bolo doteraz, 

aby sme sa nikdy do takej dilemy v akej teraz vy o chví ľu 

budete, nedostali. 

 

 Takže, vážené poslankyne a poslanci, je na vás, ab y 

ste rozhodli.  

 

 My vás netla číme časom, my chceme uzavrie ť proces 

obstarávania Zmien a doplnkov č. 02, pretože za ťažujú 

mesto a potrebujeme sa pohnú ť ďalej. 

 

 Takže myslím si, že môžme pristúpi ť k hlasovaniu. 

 Ja dám priestor pre návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka, máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Najskôr budeme hlasova ť o procedurálnom návrhu, ktorý 

predniesol pán poslanec Jen čík.  

 A hlasova ť sa bude o tom, či budeme hlasova ť o bode 

č. 9 tohto programu tajne alebo verejne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže prosím, najprv je to návrh pána poslanca Jen číka 

na procedúru. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ideme hlasova ť o tom, či budeme hlasova ť tajne.  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ak budeme hlasova ť áno, budeme; ak prejde vä čšinou 

áno, budeme hlasova ť tajne. 

 A ak toto neprejde, budeme hlasova ť aklama čne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca 

Jen číka, ktorý navrhuje tajné hlasovanie.  

 Rozumieme o čo ide. 

 

 Nech sa pá či, vyjadríte sa k tomuto návrhu. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu pána 

poslanca Jen číka.  

 Je to procedurálny návrh. 

 Nech sa pá či, hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ťjedna prítomných. 

 Jeden poslanec hlasoval za, dvadsa ťpäť poslancov 

hlasovalo proti, pätnásti sa hlasovania zdržali.  
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 Dámy a páni, teraz mám malý procedurálny problém j a, 

pretože som v tej diskusii opomenul, že chcela vyst úpi ť aj 

pani hlavná architektka k tomu, o čom teraz rokujeme. Ale 

keďže sa neprihlásila, utieklo mi to, priznám úprimne.  

 Takže sme teraz pred rozhodnutím.  

 

 Ja by som predsa len dal priestor návrhovej komisi i, 

pretože je tu; 

 (Poznámka z pléna.) 

 2,57, áno máte pravdu. 

 Takže, pani predsední čka, máte slovo.  

 Návrhová komisia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak ako bol predložený písomne.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, prezentujte sa a hlasujte o návrhu 

Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy - Zmeny a doplnky 02. 

 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsa ť prítomných. 

 Dvadsa ťosem hlasovalo za, osem hlasovalo proti, traja 

sa hlasovania zdržali, jeden poslanec nehlasoval.  
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 Ke ďže na prijatie všeobecne záväzného nariadenia sú 

potrebné tri pätiny a my sme dosiahli vyššie číslo ako sú 

tri pätiny všetkých poslancov, konštatujem, že sme prijali 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sme schválili Zmeny a 

doplnky č. 02. 

 Čiže konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Prestávku? Prosím, dáme si 15 minútovú prestávku?  

 Ja by som poprosil predsedov klubov, keby sme sa 

chví ľočku poradili, ako budeme pokra čova ť, pretože máme 

toho ešte pred sebou dos ť.  

 Čiže poprosím predsedov klubov.  

 

 (Prestávka od 17,20 h do 17,35 h. Po nej:)  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, pekne prosím, aby  

ste sa dostavili do rokovacej sály.  

 Ja som bol pozrie ť v bufete, tam nie je žiadny 

poslanec; čiže všetci zodpovední poslanci sú v rokovacej 

sále alebo blízko nej. Takže vás pekne poprosím, ke by ste 

sa usadili na svojich miestach.   

 

 Tú skupinku, ktorá stojí okolo pána riadite ľa 

magistrátu; pán riadite ľ, pekne prosím, skúsme sa usadi ť, 

chceme pokro či ť v našom rokovaní, aby sme mohli prerokova ť 

ďalšie body, ktoré máme na dnešnom programe. Je toho  ešte 

dos ť.  
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 A uvidíme, v akom stave je uznášaniaschopnos ť nášho 

zastupite ľstva. 

 Ja si to tak opticky spo čítam; 23. 

 23 je nadpolovi čná vä čšina, takže môžme rokova ť.  

 24, vidím pána poslanca Šov číka, vracia sa ďalší pán 

poslanec. 

 

 Takže dámy a páni, dovo ľte, aby som otvoril bod č. 

11. 

 

 

 

BOD 11:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy o zásadách hospodár enia s 

majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratis lavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Priznám sa, že toto nariadenie prichádza po dlhom 

čase, pretože v polovici roku 2009 od 1. júla platí nový 

zákon o majetku obcí alebo resp. novela zákona o ma jetku 

obcí, ktorý priniesol sú ťažné metódy, priniesol úplne inú 

filozofiu z h ľadiska prenájmov a predajov majetku. A mesto 

doteraz nezareagovalo zmenou zásad hospodárenia. 

 

 Čiže tieto zásady je nutné upravi ť samostatným 

všeobecne záväzným nariadením. Bola tu aj požiadavk a 

starostov mestských častí, ktorí by si tiež podobne mali 
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veci upravi ť na úrovni mestských častí. Urobili sme 

dokument, ktorý pod ľa môjho názoru je pripravený na to, 

aby bol schválený. 

 

 Na moje požiadanie mestská rada do ňho požiadala 

doplni ť otázku elektronických aukcií pri predaji majetku. 

Myslím, že taký dodatok ste dostali dnes ráno, aby bolo 

možné tento dokument doplni ť. 

 

 Inak vám odporú čam, aby ste návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom hlavn ého 

mesta v navrhovanej podobe s tým doplnkom o elektro nických  

aukciách schválili.  

 

 Otváram rozpravu k bodu č. 11. 

 Pán poslanec Šindler sa hlási. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som mal 

pripomienky v § 15 strana 18, tam je bod 3 a tam sa  píše, 

že "trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky nad 3 500 Eur 

schva ľuje mestské zastupite ľstvo".  

 

 Zdá sa nám táto suma dos ť vysoká, tých 3 500 Eur.  

 Pri našej internej debate sme sa zhodli na čísle 500 

Eur, že toto by mohla by ť hranica, od ktorej by sme to 

mohli považova ť za nižšiu alebo vyššiu poh ľadávku. Tak 

tých 3 500 Eur by sme chceli zníži ť na 500 Eur. To by bol 

môj návrh, ktorý by sme. 

 Takže môj návrh pre čítam a doložím ho: 
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"Trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky nad 500 Eur 

schva ľuje mestské zastupite ľstvo". 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Ja s tým osobne nemám žiadny problém. 

 Pán riadite ľ mi tu šepká, že za históriu boli asi dva 

také prípady, kedy primátor rozhodol do tej vyššej 

čiastky. Ale ke ď stanovíte nižšiu, je to presne to, pre čo 

tu prerokúvame to všeobecne záväzné nariadenie, aby  sme si 

spolo čne dohodli pravidlá, čo robí primátor, čo  

zastupite ľstvo. Nie čo vyplýva priamo zo zákona a nie čo ide 

v zmysle tohto nariadenia.  

 

 Čiže ja ten váš návrh rešpektujem. 

 Schválite ho alebo si ho môžem osvoji ť a zostane 

zapísaný v tomto VZN, a takto budeme postupova ť.  

 

 Čiže pravidlá schva ľujete dnes vy s definitívnou 

platnos ťou.  

 Tento návrh, ktorý ste predložili, je pre m ňa 

akceptovate ľný.  

 Prosím, keby ste ho predložili návrhovej komisii. 

 Pán poslanec Fiala je druhý prihlásený. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Chcem sa spýta ť, či 

by vám robilo problém raz ro čne o týchto odpustených 
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pohľadávkach da ť informáciu zastupite ľstvu? Ak si to 

osvojíte autoremedúrou v tomto bode, myslím že je t o ten § 

15, by som to privítal, nemusím to dáva ť ako podnet. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, ale sformulujte to presne, aby som s i 

mal čo osvoji ť. Tak predneste návrh a ja poviem, že áno, 

je akceptovaný, a tak potom kolegyne do toho VZN za píšu. 

My potrebujeme formuláciu, lebo ja s myšlienkou nem ám 

problém. Ja presne tomu rozumiem čo chcete dosiahnu ť, aby 

zastupite ľstvo a verejnos ť mali kontrolu nad tým čo bolo 

odpustené. 

 A ke ď to prijmeme, tak to tam proste bude.  

 Čiže sformulujete ten návrh? 

 Nech sa pá či, pán poslanec Fiala chce pre číta ť svoj 

návrh. 

 

 

Stanislav  F i a l a, poslanec MsZ:    

 K § 15 ods. 5 doplni ť odsek: "Raz ro čne primátor 

predloží informáciu o odpustených poh ľadávkach".  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Výborne. Dobre. Ďakujem pekne. 

 Čiže tá formulácia je zachytená na zázname. 

 Pretože ste ju pre čítali, ja si ju osvojujem a bude 

zapracovaná do textu. 
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 Ke ďže z poslancov sa už nikto nehlási, chcem vás 

informova ť, že sa hlási pani Eliška, alebo Elena 

Pätoprstá, aby som bol ve ľmi formálny, tak ako je to na 

tomto dokumente. 

 Ako zástupky ňa verejnosti chce vystúpi ť k tomuto bodu 

č. 11.  

 Kto, prosím súhlasí, aby mohla dosta ť slovo? 

 Kto súhlasí? 

 (Hlasovanie.) 

 Hodnotím to ako nadpolovi čnú vä čšinu. 

 Pani Pätoprstá, nech sa vám pá či, máte priestor. 

 Kolegy ňa vám podá mikrofón; nech sa pá či. 

 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 Ďakujem. Chcela by som vás upozorni ť na § 10 ods. 3 

priame predaje, kde je 15 d ňová lehota uverejnenia. Ja 

keďže mám málo času, ja vám to priblížim, hovorila som to 

pánovi Ágoštonovi. 

 

 Predstavte si, že idete predáva ť dom, vlastníctvo 

nejaké, dáte na 15 dní inzerát do regionálnych noví n a 

potom prvému, ktorý vám dá najvyššiu cenu, predáte ten 

vlastný dom.  

 Čiže tieto termíny sú neprijate ľné, sú ve ľmi zlé.  

 Potom by som chcela upozorni ť, že ak sú nejaké 

majetky; 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  
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 V ktorom sme paragrafe? 

 

 

OBČIANKA: Elena  P ä t o p r s t á  

 § 10 ods. 3. 

 Potom by bolo dôležité pri tom zverej ňovaní, 

neexistujú vestníky existuje zahrani čný vestník, sme v 

Európskej únii, bolo by dobré v anglickej verzii, k eď sú 

nejaké vä čšie majetky, aby sa vlastne dozvedeli o tom 

investori.  

 

 A ak môžem, alebo ak by sa to mohlo nejakým spôsob om 

zverejni ť na webovej stránke, bolo by ve ľmi dobré urobi ť 

nejaký plán majetku, súpis majetku, ktorý sa plánuj e. Bol 

by to ve ľmi pozitívny krok. A tam by sme sa naozaj vyhli 

tomu, že niekto nás obviní, že sa predáva majetok n ejakým 

podivným spôsobom.  

 

 Druhú vec, na čo by som chcela upozorni ť, je tzv. 

osobitný zrete ľ.  

 

 Boli tu dva spôsoby ve ľmi nesprávneho použitia 

osobitného zrete ľa; ja ich popíšem.  

 Jeden bol palác Motešických, kde vlastne nebolo vô bec 

vysvetlené, pre čo osobitným zrete ľom sa predáva majetok 

práve cyperskej firme. Neviem, či ona pozerala do 

regionálnych novín na 15 dní. Pochybujem. Alebo mys lím, že 

viacero cyperských organizácii rozumie po slovensky , ale 

zrejme to bolo nejako inak. Takže nebolo to verejno sti 

vysvetlené, pre čo práve osobitným zrete ľom bola táto firma 

vybratá.  
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 A druhý extrémny variant bol teraz v Petržalke, ke dy 

osobitným zrete ľom sa nepred ĺžil prenájom kvetinárstva 

kvetinárke, ktorá dostala vlastne okamžitú výpove ď. Bola 

na terase, kde si obnovila ten priestor. Tá terasa je 

opustená, takže bolo dobré, že tam takéto kvetinárs tvo 

bolo. Ľudia boli z toho vyslovene neš ťastní. 

 A v Petržalke je ve ľa takýchto vo ľných priestorov.  

 

 Takže toto bol osobitný zrete ľ, kde zase niekto 

vylial s die ťaťom aj, teda so špinavou vodou z vane aj 

die ťatko. To sta čí. To je všetko. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Kto ďalej sa chce vyjadri ť?  

 

 Ke ďže nikto, mali by sme zareagova ť na tú diskusiu, 

ktorá zaznela. 

 Návrh pána poslanca Šindlera má návrhová komisia.  

 Návrh pána poslanca Fialu som si osvojil.  

 

 Pán riadite ľ, vieme vysvetli ť tých 15 dní, ktoré tu 

boli komunikované, aby sme dali na to odpove ď. 

 

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže zo zákona je stanovená lehota, že musíme 

najmenej na 15 dní vyvesi ť oznam o tom, že chceme 

osobitným zrete ľom rozhodnú ť o prevode majetku. Čiže tú 

lehotu sme nevymysleli my, ale rešpektovali sme v t omto 

prípade zákon.  

 Ak sme, prosím, zodpovedali na všetky veci, dávam 

priestor pre návrhovú komisiu. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka máte slovo.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

  Pán poslanec Šindler dal jeden pozme ňujúci návrh.  

 § 15 bod 3 sa nahrádza týmto textom:  

"Trvalé upustenie poh ľadávky nad 500 Eur schva ľuje mestské 

zastupite ľstvo". 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Čiže prosím, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrh u 

pána poslanca Šindlera.  

 Čiže tú právomoc do 500 Eur môže vykonáva ť primátor a 

nad 500 Eur zastupite ľstvo.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťštyri poslancov hlasovalo za, nikto nebol 

proti, jeden sa hlasovania zdržal. 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

306  

 

 Konštatujem, že sme prijali tento pozme ňujúci návrh.  

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 Je nejaký problém? 

 Pani Kramplová chce slovo.  

 

 

Mgr. Dagmar K r a m p l o v á, vedúca organiza čného 

oddelenia: 

 Ja by som chcela pripomenú ť, že aj zmeny pod ľa zákona 

sa hlasujú trojpätinovou vä čšinou. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Áno, sme vo všeobecne záväznom nariadení. 

  

 

Mgr. Dagmar K r a m p l o v á, vedúca organiza čného 

oddelenia:   

 Ale nie sme uznášaniaschopní tým pádom. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hej. Na to, aby sme prijali VZN nemáme v tejto chv íli 

dos ť hlasov.  

 

Mgr. Dagmar  K r a m p l o v á, vedúca organiza čného 

oddelenia: 

 Ale ani nie sme uznášaniaschopní, lebo nás má by ť 

dvadsa ťšes ť a bolo len dvadsa ťpäť. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Máme štyridsa ťpäť poslancov, čiže z toho nadpolovi čná 

väčšina je dvadsa ťtri. Takže sta čí dvadsa ťtri na bežné 

rokovanie; takto to nazvem. Ale na VZN potrebujeme tri 

pätiny prítomných.  

 Takže, aký je problém, pani vedúca? 

 

Mgr. Dagmar  K r a m p l o v á, vedúca organiza čného 

oddelenia: 

 Pardon. Ospravedl ňujem sa. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 Čiže prosím, je nás dvadsa ťpäť. A z tých dvadsa ťpäť 

dvadsa ťštyri hlasovalo za návrh pána poslanca Šindlera, 

ktorý legitímne bol schválený. Teraz konštatujeme, lebo 

bol dosiahnutý troma pätinami.  

 A môžme pokro či ť ďalej v tom rozhodovaní o VZN.  

 Nech sa pá či, lebo sme si to pomýlili s tými predajmi 

majetku, kde musíme rozhodova ť troma pätinami všetkých. 

 U VZN sú tri pätiny prítomných.  

 Pani predsední čka, nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený , 

aj s tým pozme ňujúcim návrhom. 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, ešte mám jeden dodatok.  

 Zaregistrovali ste ako poslanci ten dodatok o tých  

elektronických aukciách? 

 Je to? (Áno.) 

 Čiže je to sú časťou toho materiálu, aby sme potom 

nemali spor. 

 

 Doplníme sme tam ustanovenie na základe požiadavky  

mestskej rady, ktoré som si ja osvojil ako predklad ate ľ, 

že budeme uplat ňova ť elektronickú aukciu pri predaji 

majetku, aby sme dosiahli čo najlepšiu cenu. 

 

 Čiže tú formuláciu poznáme, a s týmto textom, tak ak o 

to uviedla predsední čka návrhovej komisie, hlasujeme o 

návrhu VZN. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťsedem prítomných. 

 Dvadsa ťsedem za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Zhodou okolností sme dosiahli tri pätiny všetkých 

poslancov. 

 

 Takže jednozna čne sme schválili všeobecne záväzné 

nariadenie o zásadách hospodárenia s majetkom, za čo vám 

veľmi pekne ďakujem.  

 

 Prosím, aby sme prešli na bod č. 12. 
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BOD 12:      

Návrh na zvýšenie základného imania spolo čnosti TEHELNÉ 

POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom hlavného  mesta 

SR Bratislavy ako akcionára spolo čnosti, alebo na prevod 

akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spolo čnos ť TP 

SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj 

pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. 

ú. Nové Mesto, spolo čnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v 

Bratislave  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, máš slovo, nech sa pá či. 

 

  

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Je tu opätovne predložený 

materiál, ktorý sa dlhšiu dobu diskutuje u nás na 

magistráte, aj s poslancami v rámci finan čnej komisie, 

prípadne s predsedom dozornej rady. Tie ostatné týž dne sme 

využili na to, že sme komunikovali s majoritným akc ionárom 

tejto spolo čnosti a h ľadali riešenie, resp. cesty na 

riešenie danej situácie.  

 

 Ako je všeobecne známe, je tam potreba navýši ť 

základné imanie a zárove ň sa spolupodie ľať ako 40 %-ný 

podielnik na riadení tejto spolo čnosti. Preto sme 

pripravili návrh uznesenia v dvoch alternatívach. J e to aj 
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po diskusii, ktorá odznela na mestskej rade, na fin ančných 

komisiách. 

 

 Prvá tá alternatíva je, že neschva ľujeme zvýšenie 

základného imania. Navrhujeme zástupcov štatutárnyc h do 

predstavenstva a dozornej rady, a zárove ň budeme sa 

spolupodie ľať plne ako 40 %-ný akcionár na riadení tejto 

spolo čnosti.  

 

 Alebo po B, že nebudeme sa zú čast ňova ť navýšenia 

základného imania, ani investova ť finan čné prostriedky do 

tejto spolo čnosti. A za trhovú cenu predáme pozemky a aj 

náš podiel v tejto spolo čnosti.  

 

 V rámci toho už sme pripravili tieto dve alternatí vy.  

 A  čakáme teda na reakciu mestského zastupite ľstva a 

predsedu dozornej rady.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Otváram diskusiu k tomuto problému.  

 

 Ako prvý sa do nej hlási práve predseda dozornej r ady 

spolo čnosti TEHELNÉ POLE pán poslanec Černý. 

 Nech sa pá či.  

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. V podstate na vysvetlenie ostatným  

poslancom, jedná sa o prevádzku hotela, tak ako ste  mali 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

311  

možnosť si pre číta ť, hotela Double Tree by Hilton, ved ľa 

štadiónu.  

 

 Celková investícia, ktorú mesto do toho zatia ľ 

vložilo bolo v starých korunách cca 500 000 korún. 

Spolo čnos ť toho času pracuje s týmto hotelom a s majetkom 

obhospodaruje, ktorý nadobudla z cudzích zdrojov vo  forme 

úverov v celkovej výške 28 miliónov Eur.  

 

 Z toho je logická požiadavka hlavného akcionára 

navýšova ť základné imanie a požiadali ma, aby som tlmo čil 

túto prosbu aj na vás ostatných, a to prija ť uznesenie v 

dvoch rovinách.  

 

 Za a) bu ď navýši ť základné imanie, ale v tom prípade 

v plnej výške. 

 

 Alebo za b) potom odstúpi ť z tejto spolo čnosti.  

 Sú ochotní kúpi ť pozemok tak, aby sme sa zbavili 

nevýhodného dlhodobého nájmu, ktorý máme z minulost i. 

 Takže to ľko asi na úvod.  

 

 Z môjho takého nejakého osobného poh ľadu niet pochýb 

o tom, že ten hotel má dobrú pozíciu, a že aj vzh ľadom k 

plánovanej výstavbe bude úspešný.  

 

 Je však naprosto logické, že v nasledujúcich 3 rok och 

vzh ľadom k tej masívnej investícií, vzh ľadom k ú čtovaniu  

odpisov, hospodársky výsledok bude stále v zápornýc h 

číslach. A hospodársky výsledok v roku 2011 dosiahne  a 

presiahne mínus 1 milióna Eur. 
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 Takže ak dneska sa budeme bavi ť o schválení 

minimálneho navyšovania pod ľa bodu a), tak v podstate iba 

posunieme čas o 3 mesiace a o 3 mesiace budeme rieši ť tú 

istú otázku, či navyšime základné imanie o rádovo ďalší 

milión, alebo nie. 

 

 Vzh ľadom k tejto hospodárskej situácii akú mesto 

prežíva, hlavný akcionár navrhuje teda, že odkúpi n áš 

podiel v tejto spolo čnosti vrátane pozemku  tak ako je 

napísané. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže, pán poslanec, vy ste odporu čili alebo 

odporú čate z h ľadiska vášho poh ľadu, ako člena dozornej 

rady, ktorú z alternatív? 

 

 Lebo tie alternatívy sú na prvý poh ľad zložité a 

človek nemá taký jednozna čný pocit, že ktorým smerom sa 

pusti ť. Keby ste mali vy poveda ť z vášho poh ľadu, čo by 

ste navrhli?  

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Po skúmaní a analyzovaní čísiel ktoré sú, musíme si 

poveda ť aká je. 18 miliónov z celkových úverov v Eur 

investoval hlavný akcionár TP SLOVAN, vrátane svoji ch 

príbuzenských spolo čností, ktoré má. Tieto úvery, ktoré 

tam sú, majú síce normálny úrok, alebo obvyklú úrok ovú 
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mieru, ale sú splatné vždycky, doba splatnosti je c ca 12 

mesiacov, a sú prolongované.  

 

 Ďalej, existuje nesplatená faktúra vo výške 3 

miliónov Eur vo či Váhostavu za realizáciu tohto diela. 

Znamená to, že ak my sa pustíme do investície v tej to 

oblasti a zachra ňova ť, podie ľať sa na zachra ňovaní tejto 

spolo čnosti, tak kedyko ľvek môžme narazi ť a zlomi ť si väz. 

To je realita.  

 

 Bolo by výhodné do budúcna drža ť túto spolo čnos ť. 

Museli by sme v tomto okamžiku však disponova ť so zdrojmi, 

rádovo aspo ň 5 miliónov Eur, aby sme dokázali navyšova ť 

základné imanie. By ť krytí pre prípad že by Váhostav 

požadoval okamžité splatenie tej faktúry alebo že b y 

prostredníctvom niektorej z firiem hlavný akcionár nás 

chcel dosta ť do nevýhodnej pozície. 

 

 Pre alternatívu B hovorí ešte druhá skuto čnos ť, a to 

je tá, že pozemok, ktorý pod týmto hotelom máme, 

prenajímame za 330 Eur na rok. A takto to bude; 333  Eur na 

rok, pardon.  

 (Poznámka.) 

 Celý, to nie je za meter. Celý. Celý 7 000 m2, za to 

sme prenajali, rádovo 10 tisíc korún, tak.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno, to bolo presne 10 000 v starých korunách.   
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Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Tak to bolo. Takže z toho h ľadiska prichádzame každým 

rokom, kedy predlžujeme túto situáciu, tento stav o  nemalé 

príjmy. A je treba si uvedomi ť aj jednu skuto čnos ť. Ten 

developer nejakým spôsobom alebo teda hlavný akcion ár nemá 

tendenciu, alebo nie je pre neho nejako extra výhod né 

nakupova ť tento pozemok, ke ď ho má za výhodných podmienok 

prenajatý.  

 

 To znamená, moja predstava riešenia tejto situácie  v 

tomto okamžiku by bolo najskôr dohodnú ť sa na férovej 

cene, preda ť pozemok a potom odstúpi ť z tej spolo čnosti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže z tých dvoch alternatív skôr uprednost ňujete tú 

alternatívu B, ale v nejakej časovej postupnosti; takto 

myslíte?  

 

 

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

 Takto: Alternatíva B zah ŕňa vo svojom texte tú vec, 

že celé uznesenie padá v okamžiku, ke ď do 30 dní nepodpíše 

hlavný akcionár kúpnu zmluvu o pozemku. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

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

 To znamená, asi by som išiel pod ľa tohto. Je tam 

možno a bude tam možno požiadavka ceny. Hlavný akci onár 

vyjadril pri rokovaniach názor, že pri stanovovaní tejto 

ceny, aby sme zoh ľadnili dve veci.  

 A to je vyvolanej investície, ktorú spravil z 

vlastných zdrojov na škole, ktorá je susedom tohto hotela.  

 Investície, týkajúce sa, ktoré investoval do rampy  v 

podzemnom parkovisku, ktoré je spolo čné s našim zimným 

štadiónom. A toto v podstate aby sme zoh ľadnili v 

navrhovanej cene.  

 

 Takže jeho predstava bola rádovo 250 Eur, čož je asi 

pod nejakú tržnú cenu, za m2, ale treba to poveda ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 Ako ďalšia prihlásená je pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. V našom klube sme sa v 

pondelok dohodli, že podporíme alternatívu číslo A s tým, 

že tam doplníme ľudí do predstavenstva a do dozornej rady, 

čo sme sa kluby v podstate rozprávali.  

 

 Za 3.2. máme meno Michal Muránsky. 

 A 3.1. ešte jeden poslanecký klub nedodal. 
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 Ale v tejto chvíli, ke ď po čúvam predsedu dozornej 

rady vnímam to, že nie je nejaká zhoda. A viem, že vo 

finan čnej komisii sa hovorilo o tom, že po čkáme si na 

výro čnú správu z roku 2011.  

 Chcem sa opýta ť, je možné tento materiál oddiali ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, prosím, keby si zareagoval, lebo to je 

legitímna otázka. 

 

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne. Celý ten, celá téma TEHELNÉ POLE 

sa vlastne otvorila kvôli navyšovaniu základného im ania. A 

preto by bolo dobré, aby sme to pozerali minimálne z 

týchto dvoch uhlov poh ľadu. Prvý je konanie valnej 

hromady, ktorá bola 5. 12. a presunula sa na zajtra , kedy 

sa povedalo že mestské zastupite ľstvo potrebuje viacej 

času na to, aby mesto ako minoritný akcionár mohol 

hlasova ť, resp. nejakým spôsobom zauja ť svoje stanovisko. 

 

 A druhý ten uhol poh ľadu bol, ako z dlhodobého 

hľadiska mesto chce si háji ť svoju pozíciu, alebo akú 

vlastne pozíciu chce ma ť v tej danej spolo čnosti. 

 

 Minimálne na zajtrajšiu valnú hromadu bolo by dobr é 

vysla ť nejaký signál, aký postoj mesto má. A poveda ť si, 

kľudne vo februári dotiahnu ť všetky ostatné detaily.  
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 Ale bolo by dobré dnes minimálne poveda ť: Áno, vieme 

si predstavi ť alternatívu A, alebo vieme si predstavi ť 

alternatívu B s tým, že napríklad vo februári z nej akého 

časového h ľadiska sa dorieši. Len my nemôžme takisto 

väčšinového akcionára na ťahova ť do nekone čna s 

predkladaním valnej hromady. Tá už totiž bola zvola ná aj v 

minulosti, kedy sme proste nehlasovali na nej, lebo  sme 

povedali, že chceme najskôr da ť stanovisko mestského 

zastupite ľstva. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani poslanky ňa Tvrdá, faktická poznámka. 

 

 

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

 To znamená, že uvažujem nahlas; v prípade, že by s me 

uvažovali o nejakom predaji, o ktorom nie sme dohod nutí, 

tak investova ť aj 26 000 je zbyto čné, z môjho poh ľadu.  

 A aj ke ď sme sa dohodli, že skúsme to da ť na 15. 

decembra, v tejto chvíli to vidím ako nereálne rozh odnúť. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pani poslanky ňa, ale keby sme to urobili také, že 

zastupite ľstvo sa kloní k alternatíve A alebo kloní k 

alternatíve B, a potom požiadali, aby sme sa k tej veci 

vecne vrátili vo februári, tak ako ste to navrhli. 
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  Lebo rozhodnú ť dnes, že definitívne predáme, asi 

potrebujeme nejaké podklady, možno výro čnú správu, nie čo. 

 

 Ale proste naozaj by sme zajtra tam ako akcionár 4 0 

%-ný mali nie čo poveda ť. A my sa potrebujeme oprie ť o vaše 

rozhodnutie. V tom zmysle rozumiem pánovi riadite ľovi, 

ktorý hovorí, že treba nie čo dnes poveda ť. Možno nie 

definitívne. Ale aby tu bol nejaký náznak, a potom aj 

nejaký mandát na rokovania, ktoré potom sem ten mat eriál 

dopracovaný prinesú, prerokuje sa v komisiách, a mô žme o 

tom rozhodnú ť. 

 Pani poslanky ňa Dyttertová, faktická. 

 

 

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

    Áno. Ja mám otázku, že ak odpreda ť tak za reálnu 

hodnotu po audite. A neboli sme dohodnutí na tých 

variantoch, tak ja sa priklá ňam k tomu, že mali by sme to 

ešte odsunú ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ Strom ček, faktická. 

 

 

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

 Ja som využil tak neštandardne som prihlásený, 

ospravedl ňujem sa. Samozrejme, nemôžme od vás o čakáva ť 

teraz, ke ď sa povedalo alternatíva B, finálne riešenie.  
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 Nám išlo len o to, by sme si povedali, ktorým smer om 

ideme.  

 

 V prípade, ak vä čšinový názor mestského 

zastupite ľstva bude že preferuje možnos ť B, ale potrebuje 

viac informácií a respektíve podklady, ktoré by už potom 

znamenali finálne hlasovanie. Aj to je odpove ď pre konanie 

sa zajtrajšej valnej hromady, kde my poprosíme, jed noducho 

nech vydržia do 2. februára, kedy je ďalšie mestské 

zastupite ľstvo.  

 

 Neradi by sme išli na valnú hromadu s tým, že nemá me 

žiaden postoj mestského zastupite ľstva, lebo to sme úplne  

zbyto čne minule požiadali o preloženie, respektíve 

zrušenie valnej hromady. Len z tohto h ľadiska. 

 

 Nie sme v časovom, respektíve ke ď hovoríme, že 

finálne budeme o tom rozhodova ť 2. februára. To je 

bezproblémová pozícia, len potom to chce aj jasný m andát 

aj pre nás, aby sme mohli rokova ť s vä čšinovým akcionárom 

o tom, aké sú trhové podmienky, aká je tá cena a za  akých 

podmienok si to vie mestské zastupite ľstvo predstavi ť, že 

by z tejto spolo čnosti vystúpilo.  

 To znamená, že by predalo svoj podiel 40 % a za ak ú 

cenu by odkúpil vä čšinový akcionár pozemky, ktoré sú pod 

hotelom.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Ďakujem, pán primátor. No, možno riskujem, že budem 

dá sa poveda ť stotožnený s Ondrašom Machu ľom, husárom 

Lenoveckým, ktorý je známy v literatúre pod pojmom 

"Neprebudený".  

 

 Ale ešte raz, aby sa mi vyjasnilo v hlave sa pýtam : 

Existoval niekto alebo nejaké grémium, ktoré prenaj alo 

pozemok pod týmto hotelom, kde som bol nedávno ú častníkom 

medzinárodného dermatologického stretnutia, za 333 Eur na 

rok? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Za 33 Eur na rok. 

 

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

 33 Eur celý ten pozemok? 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 

 

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

 No. A teraz stojíme pred otázkou, bu ď inkasova ť ad 

infinitum 33 Eur za rok, za tento ve ľkolepý díl, alebo to 

preda ť za ponúkanú alebo približne takú cenu 250 Eur/m2? 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. O tom rozprávame. 

 

 

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

 No, v tom prípade je to rozhodovanie ve ľmi 

jednoduché.  

 Ale predchádza ť tomu by malo verejné roztrhanie ko ňmi 

na 4 časti toho, kto podpísal tých 33 Eur za rok. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Bolo to mestské zastupite ľstvo v minulom volebnom 

období. Áno. Dobre. 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Skúsim ešte raz. Áno, je to pravda, že sme to 

oddialili na 15. decembra. Ale na finan čnej komisii a v 

mestskej rade sme sa priklonili k alternatíve číslo A.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 

Ing. Jarmila  T v r d á, poslanky ňa MsZ: 
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 V tejto chvíli ale predseda dozornej rady má iný 

názor, čo považujem za dôležité, že v ur čitom časovom 

úseku proste prišiel k novým informáciám. A v tejto  chvíli 

ja si netrúfam rozhodnú ť. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pani poslanky ňa, ja by som navrhoval, aby sme to 

nerobili tak, že schválime uznesenie. 

 

 Ja by som v tejto chvíli navrhoval, aby sme to 

uznesenie upravili tak, že mestské zastupite ľstvo 

splnomoc ňuje primátora, riadite ľa, niekoho na to, aby 

rokoval o alternatíve B a predložil výsledok na feb ruár. 

 Toto by som si vedel predstavi ť, že by ste mohli 

poveda ť.  

 

 Tým pádom vieme, že je tu záujem, aby sme vystúpil i 

zo spolo čnosti, lebo 5 miliónov Eur nemáme, aby sme 

predali. 

 Ale rozhodnutie, či to urobíme, urobíme vo februári. 

A ke ď vtedy oto číme, tak viete, život je zložitý.  

 Len ako ve ľké možnosti na A- čko nemáme.  

 To A- čko si vyžaduje také peniaze, ktoré toto mesto 

by potrebovalo na úplne veci. 

 

 Čiže toto nám povedal predseda dozornej rady, a ja 

som tiež pozorne po čúval, lebo tiež som chcel vedie ť, že 

kde sa kloní to jeho rozmýš ľanie.  
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 Pani poslanky ňa Dyttertová má faktickú poznámku. 

 

 

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

 Ja by som len chcela upozorni ť, vážených poslancov, 

aby si pre čítali v dôvodovej správe na strane druhej,, 

tretí odstavec, ten koniec. Ja som sa pokúšala zmen i ť 

cenu, ale na 350 Eur/m2, ale nepochodila som. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pán poslanec Černý. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ja si myslím, že v zásade, ak by sme mali prija ť v 

tejto situácii nejaké rozhodnutie, asi by mal by ť každý o 

tom presved čený, že toto je najsprávnejšie rozhodnutie. 

 

 Vzh ľadom k tomu, že valné zhromaždenie nebolo 

stanovené, alebo presný termín valného zhromaždenia  

ďalšieho ešte nebol stanovený, a teda vyjadrovali sa  na 

rokovaní dozornej rady akcionári v tom, že mohlo by  to by ť 

aj v januári, ja by som si myslel, že skorej to uzn esenie 

by som si vedel predstavi ť v tom duchu.  

 

 A v tomto okamžiku poveri ť magistrát, aby jednal o 

tom, za akú cenu je schopný TP SLOVAN kúpi ť ten pozemok, 

hej. 

 Lebo to musí by ť otázka A. 
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 Pretože my môžme na valnom zhromaždení prija ť 

uznesenie, že predávame tento pozemok, hej, že zbav ujeme 

sa, predávame spolo čnos ť, náš podiel. A v zapätí potom do 

30 dní nepodpíše akcionár kúpnopredajnú zmluvu k po zemku. 

A v tom prípade my sme v podstate prišli o náš 40 % -ný 

podiel, ale pozemok ďalej beží za tých 33 Eur, hej, 

prenájom ďalších 50 rokov. 

 

 Takže z tohto h ľadiska ak by sme sa priklá ňali k 

alternatíve B tak jedine s tým, že teda do ďalšieho 

zastupite ľstva zisti ť, aká je teda skuto čne reálna 

hodnota, za akú sme schopní to preda ť. A schopní preda ť, 

lebo nikomu inému to preda ť nemôžme; to si treba uvedomi ť.   

 

 A do istej miery druhú stranu hlavného akcionára n i č 

netla čí k tomu, aby to od nás kúpil. To nie je jeho 

potreba, hej. On to má prenajaté, to si treba uvedo miť.  

 

 Takže tú dohodu z tohto h ľadiska budeme musie ť h ľadať 

aj my. Ja nehovorím, že 250 Eur že je teda tá úplne  super 

cena, ale je treba zoh ľadni ť aj investície ktoré vyvolané 

boli. A tak ako je potreba v tomto smere sa dohodnú ť.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ Strom ček, faktická poznámka.  

 

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

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Tak ako to odznelo po stretnutí s vä čšinovým 

akcionárom, kde bol aj predseda dozornej rady, tá o bava je 

samozrejme úplne prirodzená a opodstatnená. Ale je veľmi 

jednoducho riešite ľná návrhom zmluvy, kde si viete ju 

naformulova ť takým spôsobom, že príslušnými ustanoveniami 

dosiahnete ten stav, že bude právoplatná až po zapl atení 

kúpnopredajnej ceny za pozemky, a podobne.  

 

 Tých variant, ako sa ochráni ť na to, aby nevznikla 

takáto situácia, je ich dostato čne ve ľa.  

 

 A nebude to problém v prípade, ak by toto bola tá 

cesta, že si mestské zastupite ľstvo povie že chce ís ť 

týmto smerom. A pripraví taký materiál a takú zmluv u, kde 

bude dostato čne náš záujem ochránený.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Šindler. 

  

 

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

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

tú skuto čnos ť, že tento hotel sa nachádza v blízkosti 

zimného štadióna, ktorý je významnou stavbou a je v  rámci 

mesta.  

 Ale ten samotný hotel bude slúži ť viac-menej možno vo 

veľkej časti aj pre návštevníkov tohto zimného štadióna, 

ktorý je v našom vlastníctve. 
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 My v sú časnosti tam existujeme s tým pozemkom v tej 

veľmi nevýhodnej nájomnej zmluve.  

  

 A ja by som chcel da ť do pozornosti možnos ť, ktorú by 

som chcel da ť, aby sme išli rokova ť o nej, že by sme tento 

pozemok, možno tých 5 000 metrov, alebo som tu po čul aj 

vyššie číslo 7, neprerátaval som si, uvažovali s ním po 

ocenení ako vklad do tejto spolo čnosti.  

 

 Myslím, že to už by bol dos ť významný podiel, ktorým 

by sme vedeli do tejto spolo čnosti vstúpi ť a nehrali by 

sme tam takú minimálnu rolu ako teraz máme s tými 5 00 000 

korunami, ktorými sme tam vstúpili pri založení tej to 

spolo čnosti.  

 

 Neviem, či je možné tú nájomnú zmluvu na tých 50 

rokov vypoveda ť a ís ť touto cestou? 

 

 Ale myslím, že ten pozemok pod tou miliardovou 

stavbou, ke ď sa hovorí v zásade, že pozemok pod stavbou má 

hodnotu 10 až 20 %, tak pri normálnom ocenení znalc om, 

ktorý by to všetko zvážil, tieto okolností, by sme sa 

dostali do ove ľa vyššej sumy, ako sa tu teraz bavíme, 200 

a 300 Eur.  

 To sú úplne zanedbate ľné čiastky. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

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

 Jedna z tých tém bola, samozrejme, že by sme vloži li 

majetok, respektíve pozemok, aby som bol úplne konk rétny, 

do základného imania, čo by znamenalo, že v rámci jedného 

roka by sme si ur čite vyriešili svoju pozíciu. Otázkou ale 

ostane; čo potom ďalšie roky?  

 

 A akým spôsobom by sme sa ako 40 %-ný akcionár 

podie ľali na investícií, ktorá súvisela s tým hotelom? 

 

 Bavili sme sa ve ľmi otvorene o tom s vä čšinovým 

akcionárom aj za prítomnosti predsedu dozornej rady , ktorý 

nevylu čuje vôbec túto možnos ť. Len tam je potom skôr 

otázkou na mesto, či máme dostatok financií na to, aby sme 

si vedeli svoju pozíciu aj tie ďalšie roky vždy obhajova ť 

a spolupodie ľať sa na investícii, ktorá súvisela s 

výstavbou tohto hotela.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. K tomu pozemku a k 

tej cene prenájmu, pán riadite ľ, opravte ma ak sa mýlim. 

Ale pod ľa mojich vedomostí za tú cenu bol prenajatý omnoho 

väčší pozemok ako je iba tento pod hotelom. A bol to v  

podstate ako príspevok mesta do spolo čnosti, kde má 40 % 
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akcií, a bolo to na vybudovanie celej tej zóny špor tovo-

oddychovej. Neviem, či aj futbalový štadión, ale minimálne 

kúpalisko, alebo tie pozemky ešte tam ďalej v tom boli. 

 

 Druhá vec, ktorú chcem poveda ť. To uznesenie je dos ť 

neš ťastne pripravené. Ja teda neviem, či to je naozaj, či 

schva ľujeme predaj samotný alebo zámer? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Zámer.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ak by to bol zámer, tak potom by som to bral. Ak b y 

to mal by ť predaj, tak tam potom nemôže by ť napísané, že 

za trhovú cenu, ale muselo by tam by ť nejaké číslo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A potom sa to nedá do 30 dní podpísa ť, lebo nie je 

čo; ke ď je to zámer.  

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Jasné.  

 Pod ľa mňa je to dos ť neš ťastne formulované to "za 

minimálne dvojnásobok ceny 13 280, ktorá predstavuj e sú čet 

menovitej hodnoty všetkých akcií". 

 13 280 to je na staré peniaze tých 400 000?  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Áno. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Áno. Čiže dvojnásobok je 800, a toto číslo, ktoré je 

tu uvedené, je troška mätúce.  

 Či rokova ť, či prís ť k trhovej cene rokovaním s 

budúcim kupcom, to som si celkom není istý, či to je ten 

správny postup. Skôr by som navrhoval da ť necha ť to oceni ť 

znalcom a poprípade poobzera ť sa po akých cenách idú 

pozemky na okolí. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Musíme to nejako uzavrie ť tento problém. Vidím, že 

tam prebieha nejaká porada. Ako riešenie možno je, 

nehovorím že ideálne, je také; mne z tej diskusie j e 

jasné, že kam sa kloní rozmýš ľanie poslancov, ale nie ste 

pripravení dnes poveda ť definitívne, že tak alebo tak. 

Uplatnil by som nie čo, čo nebýva vždy štandardné, že by 

sme prerušili rokovanie k tomuto bodu programu a pr oste 

vedeli, že do ďalšieho, kedy sa k nemu vrátime na ďalšom 

zastupite ľstve, potrebujeme ďalšie podklady. Zaznela tu 

otázka ceny, a podobne.  

 

 Možno pán poslanec Černý to upresní; neviem, proste 

hľadám riešenie.  
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 Lebo môžme da ť schváli ť uznesenie v rovine B, zámer, 

teda že schva ľuje zámer predaja. To znamená, ni č sa zajtra 

na valnej hromade nestane, ani z h ľadiska predaja akcií, 

ani pozemku, lebo žiadne rozhodnutie prijaté nebolo , je 

len zámer. A o tom zámere sa bude rokova ť a predložia sa 

výsledky na február. A iné riešenie ja nevidím. 

 

 Ale ke ď poviete, že ani toto nevieme poveda ť dnes, 

tak to prerušme a ostaneme na tom, že v intenciách 

diskusie budeme rokova ť. A pripravíme vám ďalšie podklady. 

 

 Čiže, pán poslanec Černý, ak máte nejaký nápad, 

povedzte. 

 Ja by som to videl v týchto dvoch rovinách: zámer 

alebo preruši ť.  

 

 

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

 Ja by som vzh ľadom aj k tomu, že tých poslancov tu 

zostalo tak málo a ubrali by sme ich o tú príjemnú 

skúsenos ť rozhodova ť o tomto bode, bude lepšie preruši ť 

toto rokovanie k tomuto bodu. A s tým, samozrejme, že ten 

zámer bude na odpredaj. 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Áno, ja som to pochopil. Pán poslanec, vy ste to 

povedali zrozumite ľne a takýto mandát, akýsi neoficiálny 

to zastupite ľstvo vyslovilo. Nevyslovilo súhlas s cenou, 
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nevyslovilo súhlas definitívny, ale povedalo, že sk ôr sa 

kloní k alternatíve B.  

 Ja to z tej diskusie takto beriem.  

 

 Prosím, budeme hlasova ť o procedurálnom návrhu na 

prerušenie tohto bodu programu s tým, že budeme pok ra čova ť 

2. 2.  

 Čiže pre pani kolegy ňu, vedúcu z organiza čného, ona 

si bude pamäta ť, že to máme zaradi ť do programu 

februárového zastupite ľstva. 

 

 Prosím, o tomto dám hlasova ť ja ako predsedajúci 

schôdze. 

 Čiže procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu 

programu.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných. 

 Dvadsa ťpäť za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 

 Konštatujem, že sme prerušili tento bod programu a  

budeme v ňom pokra čova ť 2. 2. s doplnenými podkladmi, 

ktoré dostanete o stave spolo čnosti alebo o rokovaniach, 

ktoré sa dovtedy uskuto čnia.  

 (Otázka z pléna o znaleckom posudku.) 

 Je to možné, aj bol spracovaný, je ve ľmi vysoký, čiže 

nevieme či za tú cenu sme schopní sa dohodnú ť.  

 Budeme vás informova ť aj o znaleckom posudku.  

 

 Prosím, teraz by som chcel s vami prejs ť nejaké 

procedurálne otázky, týkajúce sa programu. 
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 Ja musím na 5 - 10 minút odís ť, pretože mám pozvaného 

generálneho riadite ľa METRA kvôli kontrolnému d ňu nosného 

dopravného systému a čaká u m ňa asi hodinu a pol. 

 Čiže body 14, 15, 16 by som chcel, aby som bol pri 

nich.  

 

 Chcem poveri ť pani námestní čku Nagyovú Džerengovú, 

aby zobrala 17, 18, 19, 20, 21, at ď., a kým prídeme k 

osobitným zrete ľom, tak by som sa vrátil k tým 14, 15, 16, 

ktoré sú ve ľmi dôležité a treba o nich dnes nie čo poveda ť.  

 

 Takže, aby sme pokro čili v tom programe, tak ve ľmi 

rýchlo 17 a ďalej.  

 Je, prosím, súhlas s takýmto postupom? 

 (Súhlas.) 

 

 Čiže poprosím pani námestní čku, keby sa presunula na 

moje miesto a mohla pokra čova ť. 

 Zoberte si, prosím, kartu. Ja si tú svoju vytiahne m, 

aby to bolo formálne správne, aby ste mohli pokra čova ť vo 

vedení schôdze bodom č. 17.    

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

                primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre, takže budeme pokra čova ť.  

 Na rade je bod č. 17. 

 

BOD 17:  

Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy  
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Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Predpokladám, že bez úvodného slova. 

 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa pá či.  

 Hlási sa pán Pilinský, nech sa pá či. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som sa chcel spýta ť predkladate ľa a 

viem, že teda ten materiál bol robený možno v 

predchádzajúcom období.  

 Ale nako ľko sú tam niektoré objekty, ktoré sú aj v 

našej mestskej časti a nie sú tam uvedené aktuálne 

informácie. Jedná sa napríklad o kaplnku sv. Anny, kde je 

v materiáli uvedené, že je v dezolátnom stave, že j e 

nejaká zaplesnivená. Tohto roku ra čianski farníci tento 

objekt zrekonštruovali a je proste vynovená, je 

zrekonštruovaná. 

 

 Chcem sa spýta ť, či by bol problém ten materiál 

upravi ť, alebo či je to iba materiál, ktorý bude živý a 

bude sa upravova ť v priebehu roka, alebo v priebehu 

ďalšieho obdobia? 

 

 Rovnako niektoré fotografie objektov, ktoré sú u n ás, 

sú tam staré historické teda, a v dnešnej dobe tie objekty 

vyzerajú iná č. 

 A potom takú ešte jednu otázku na vysvetlenie.  
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 Ja by som sa chcel spýta ť, ve ľa z tých objektov je 

tam v kategórii zaniknutá alebo teda neexistujúca, a je to 

teda pamätihodnos ť. Chcem sa spýta ť, aký to má zmysel? 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Nech sa pá či.  

 Poprosím predkladate ľa materiálu, aby reagoval.   

 

 

PhDr. Ivo  Š t a s s e l, riadite ľ Mestského ústavu 

ochrany pamiatok v Bratislave: 

 Dobrý ve čer. Môžem odpoveda ť v tom zmysle, že 

materiál nie je uzavretý týmto rokovaním, on má per iodicky 

aktualizáciu predpísanú.  

 Čiže všetky veci, ktoré sú neaktuálne, vieme 

aktualizova ť v pomerne krátkom čase. A samozrejme, to aj 

urobíme. 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Posta čuje vám to?  

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Zmysel majú pamätihodností, ktoré už neexistujú, 

proste už tam stojí nie čo úplne iné.  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

335  

 

PhDr. Ivo  Š t a s s e l, riadite ľ Mestského ústavu 

ochrany pamiatok v Bratislave: 

 To je kategória zaniknutých pamätihodností, ktorá je 

z titulu usmernenia Ministerstva kultúry, vložená d o tých 

pamätihodností. Sú to pamätihodností, ktoré majú sv oj 

historický význam, pretože raz tieto objekty existo vali 

alebo nejaké udalosti sa tu uskuto čnili. A je to ako 

pripomienka mesta, že si tieto udalosti nejakým spô sobom 

považuje a chce si ich uchova ť v pamäti.  

 Čiže to je deklaratívny význam vyslovene.  

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 Nasleduje pani poslanky ňa Jégh.  

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcela teraz túto príležitos ť 

využi ť na to, aby som sa po ďakovala ústavu a hlavne 

vedúcemu za to, že promtne pripravili pasportizáciu  

cintorínov v Podunajských Biskupiciach k tomu nášmu  

výro čiu. A ozaj je to materiál ve ľmi pekný, stále 

otvorený, tak ako aj tento materiál, do čoho budeme môc ť 

ešte ďalej dáva ť návrhy. Takže ďakujem ve ľmi pekne za tú 

krásnu a rýchlu prácu. Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 
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 Nech sa pá či, pán poslanec Kríž je ďalší prihlásený.   

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Áno, ďakujem pekne. Ja som sa chcel iba opýta ť aj 

predkladate ľa.  

 Ja si spomínam, že v minulom volebnom období sme 

schva ľovali ur čitý zoznam pamätihodností. Čiže, ak to 

dobre chápem, toto by malo by ť rozšírenie toho zoznamu o 

nejaké nové, ktoré do toho širšieho zoznamu pribudl i. Ten, 

ktorý sme my schva ľovali, bol podstatne užší. 

 

 

 A druhá taká možno otázka alebo pripomienka je tá,  že 

v minulom volebnom období to schva ľovanie vyvolalo dos ť 

búrlivú diskusiu. Viacerí starostovia sa s ťažovali, že 

takýmto schválením sa nerieši ochrana zárove ň týchto 

pamiatok, ktoré sú není vo vlastníctve obce alebo h lavného 

mesta.  

 

 A mnohokrát sa môže sta ť, že napriek tomu, že ide o 

pamätihodnos ť, tak vlastník, ktorý môže by ť súkromná 

osoba, môže tú pamätihodnos ť vo väzbe znehodnoti ť a nie čo 

tam iné postavi ť.  

 

 Čiže hlavne starostovia pripomienkovali, že nevedia 

efektívne ochráni ť tieto pamätihodností. A naopak, sa 

dostávajú pod tlak, ke ď im ľudia "vyhadzujú na o či", že 

nie čo čo je v zozname pamätihodností, môže by ť v ich 

mestskej časti zbúrané. 
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 Čiže to sa chcem spýta ť, či sa toto podarilo nejako 

medzi tým legislatívne ošetri ť, či vieme nejako tieto 

pamätihodností iná č ako deklaratórne chráni ť? 

 

 

PhDr. Ivo  Š t a s s e l, riadite ľ Mestského ústavu 

ochrany pamiatok v Bratislave: 

 V roku 2010 bol schválený zoznam mestských častí. Bol 

to zoznam, kde si mestské časti ur čili čo chcú ma ť v tom 

zozname pamätihodností s našou odbornou pomocou. A tento 

zoznam bol na októbrovom zastupite ľstve v roku 2010 

uzavretý; teda uzavretý v prvej etape v tej podobe,  a ešte 

bude aktualizovaný.  

 

 Toto, čo sa schva ľuje teraz, je celomestský zoznam 

pamätihodností, kde bol výber z pozície hlavného me sta; 

čiže tie významnejšie z nich.  

 Ve ľa vecí bolo prevzatých zo zoznamu mestských častí.  

 

 A boli tu ešte priložené ur čité veci, o ktorých si 

myslíme, že sú dostato čne významné. Sú to vlastne dva 

zoznamy ved ľa seba, ktoré sú prepojené, ale sú aj 

relatívne nezávisle; nemusia by ť totožné. Pretože hlavné 

mesto je obec a mestské časti majú štatút obce, čiže z 

tohto dôvodu. 

 

 A čo sa týka tej ochrany pamätihodností, je pravda, 

že pamätihodností nemajú tú legislatívnu ochranu ak o 

národné kultúrne pamiatky. Sú síce tým istým zákono m 

vyhlasované, ale pamätihodností majú skôr deklaratí vnu 
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funkciu. Čiže obec si deklaruje vedením tej evidencie, že 

si tieto veci váži, ale ešte je na budúcich konania ch, 

budúcich rokovaniach, aby sa im dostalo tej istej ú cty a 

náležitej ochrany, ako majú národné kultúrne pamiat ky. To 

je pravda. Zatia ľ nie sú chránené v zmysle zákona ve ľmi 

prísne, ale pracuje sa na tom, aby sa napríklad pri  

novelizácii pamiatkového zákona dostala tá ochrana aj na 

nich. 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 Teraz nasleduje priestor pre faktickú poznámku; pá n 

poslanec Kor ček. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Som rád, že to pán riadite ľ 

vysvetlil. Je to presne tak, národná kultúrna pamia tka 

požíva ochranu zo zákona. Pamätihodnos ť nie.  

 Môže to by ť v podstate akáko ľvek hnute ľná a 

nehnute ľná vec, ktorá je pamätihodná, a má v zásade iba 

deklaratórny charakter. 

 

 Niektoré mestské časti majú taktiež schválený zoznam 

pamätihodností.  

 Aj napríklad naša mestská časť Nové Mesto, kde 

dokonca za pamätihodnos ť bol schválený, alebo teda bol 

pokus o navrhnutie za pamätihodnos ť obraz predchádzajúceho 

starostu našej mestskej časti. Ďakujem. 
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Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Nasleduje pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v minulom 

volebnom období nebol schválený zoznam pamätihodnos tí 

práve preto, že starosta Petrek takýto odmietal z d ôvodu, 

že pamätihodnosti nepožívajú žiadnu právnu ochranu.  A 

obával sa, že ako starosta pokia ľ by si niekto dal búracie 

povolenie na stavbu, ktorá je pamätihodnos ťou, tak by 

musel takéto búracie povolenie podpísa ť; tak to bola jeho 

argumentácia. S týmto sme sa v tomto volebnom obdob í 

nestotožnili, aj mestská časť Bratislava - Staré Mesto sa 

pridala k tomuto zoznamu pamätihodnosti so svojimi 

pamätihodnos ťami.  

 

 A preto ho plnohodnotne podporujem a považujem to,  

napriek tomu že nepožívajú tieto pamätihodnosti prá vnu 

ochranu, za ve ľmi dôležitý dokument pre naše mesto.   

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ešte pán poslanec Pilinský. 

  

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  
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 Ja som si stihol ten materiál nalistova ť. Tá zmienka 

o tej zavlhnutej a zaplesnivenej pamätihodností to je tá 

kaplnka sv. Anny, je na str. 172.  

 

 A zárove ň by som chcel tak možno požiada ť 

predkladate ľa, čo sa týka tiež pamätihodnosti Ra čianska 

frankovka, tak je tam citácia českej web stránky. Tiež si 

myslím, že máme dos ť slovenských autorov, ktorí by vedeli 

ohodnoti ť, alebo respektíve opísa ť chu ť Ra čianskej 

frankovky. Tak by som vás chcel požiada ť, že do budúcnosti 

možno aby ste využívali viac slovenské zdroje. Ja s i 

myslím, že ich je skuto čne dos ť. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ    

 Ďakujem. 

 Myslím, že už nie je nik prihlásený do diskusie. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby pre čítala návrh 

uznesenia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako bol písomne 

predložený. 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

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

 Tuším je nás málo.  

 Neviem, či tu máme ešte niekde nejakých kolegov. Ak 

áno, tak vyzývam, nech sa vrátia na svoje mieste.  

 Pán poslanec Gašpierik sa vracia; v pravý čas ho 

zastihla naša výzva. Ďakujeme. 

 Ale neviem, či to bude dos ť. 

 Tak ešte chví ľu po čkáme.  

 

 Ja, ak teda môžem využi ť túto príležitos ť, že tu 

sedím na mieste pána primátora; často na to myslím, ke ď 

som ved ľa. 

 

 Mnoho našich kolegov je dos ť nezodpovedných a najmä 

takí, ktorí nemajú malé deti, ktorí nemajú prácu.  

 

 A tuto chcem pochváli ť pána poslanca Drozda za klub 

SMERU, je skuto čne jeden z tých, ktorí sú tu do ve čera. Ja 

nechcem menova ť ostatných, ale niektorí skuto čne 

odchádzajú príliš skoro. A pani Augustini č, musím ju 

pochváli ť, že má malé die ťatko a sedí tu poctivo do konca.  

 

 Pán primátor nám síce dáva vždy taký morálny apel,  že 

budeme zapísaní do análov tohto parlamentu, že sme tu boli 

do konca, ale ja by som možno navrhovala nie čo iné, pán 

riadite ľ. Aby sa na konci roka zhodnotila ú časť a 

zverejnila sa v nejakej správe, v informa čných 

materiáloch, ktoré by sme prebrali. Ďakujem.  

 

 Tak ko ľko nás je teraz? 
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 Skúsme sa prezentova ť. Po ďme.  

 (Prezentácia.) 

 Prítomných dvadsa ťjedna.  

 Libor, ty si koho išiel zavola ť?  

 (Poznámka.) 

 Ahá, ale ve ď tak sme boli aj predtým.  

 Dvadsa ťjeden nás je. 

  

 Vyzývam, posledná výzva; h ľadajú sa zvyšní poslanci. 

 

 Už vidím ďalšieho poslanca, pán Ágošton sa blíži, aj 

pán Kugler.  

 Tak tuším nás bude dvadsa ťtri. 

 

 Prosím, myslím, že teraz by nás malo by ť dos ť.  

 Budeme znovu hlasova ť. 

 

 Takže ja by som poprosila, znovu budeme hlasova ť o 

bode číslo 17 - Celomestský zoznam pamätihodností 

Bratislavy. 

 Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 

 Takže uznesenie bolo prijaté. 

 Dvadsa ťštyri za, nula proti, zdržalo sa nula. 

 

 Prikro číme k ďalšiemu bodu. 
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BOD 18:  

Správa o vybavení Petície za vy členenie minimálne 5 % 

výdavkov z časti Doprava a komunikácie na rozvoj 

cyklodopravy   

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu. 

 Hlási sa niekto? Nikto sa neprihlásil do diskusie.   

 Poprosím návrhovú komisiu, aby pre čítala návrh 

uznesenia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Takže uznesenie bolo prijaté. 

 Za hlasovali dvadsiati poslanci, proti nebol nikto  a 

zdržali sa traja.  

 

 Môžeme ís ť k ďalšiemu bodu. 
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BOD 19:  

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedosta tkov 

zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky v roku 2010  

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Bude to bez úvodného slova. 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu.  

 Nehlási sa nikto.  

 Poprosím návrhovú komisiu, aby pre čítala návrh 

uznesenia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ: 

 Prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Takže uznesenie bolo prijaté. 

 Za boli dvadsiatištyria, proti nula, zdržalo sa nu la. 

 

 Môžme prikro či ť k ďalšiemu bodu. 
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BOD 20:  

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedosta tkov 

zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky v roku 2009  

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

 Hlási sa poslanky ňa Jégh. 

 Nech sa pá či, dajte jej slovo. 

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. Ja by som mala k tomuto materiálu 

pripomienku, a síce na strane 5 "Novodobá sídliskov á 

záhrada - celoplošná úprava verejného priestranstva " 

konkrétne v Podunajských Biskupiciach Medzi Jarky.  

 

 Ke ďže sa pôvodný projekt pri druhej výzve nezmestil 

do finan čného limitu, doty čné oddelenie magistrátu by to 

malo upravi ť tak, aby sa to vmestilo, aby to zodpovedalo 

tej metodike na čerpanie nenávratných finan čných 

prostriedkov z Opera čného programu Bratislavského kraja, 

čiže do sumy tých 800 000. 

 

 Pre našu mestskú časť to nie je prijate ľné riešenie, 

návrh na vyradenie ako zmarenú investíciu. Ale naop ak, 

keďže sa ten pôvodný projekt, teda nedá sa upravi ť, lebo 

firma AWE s tým nesúhlasí, tak si myslím, že by odd elenie 
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mohlo vyžiada ť od inej firmy iný návrh taký, ktorý sp ĺňa 

tie mantinely, ktoré boli stanovené pri druhej výzv e. Teda 

do tej sumy by sa to zmestilo, do tých 800 000.  

 

 A treba prihlási ť sa na ďalšiu výzvu, ktorá bude 

niekedy v januári 2012 alebo neskôr. 

 

 Myslím si, že je to možné takto urobi ť a tak získa ť 

nenávratné finan čné prostriedky z Opera čného programu 

Bratislavského kraja a tieto lokality nielen v 

Podunajských Biskupiciach, ale aj v Petržalke a v D úbravke  

by ve ľmi pomohli, keby boli upravené z týchto zdrojov. 

Jednozna čne je škoda zahodi ť možnos ť získania týchto 

nenávratných finan čných príspevkov.  

 

 Myslím si, že oddelenie magistrátu by mohlo na tom  

zapracova ť a nejaký iný projekt pripravi ť na tieto 

lokality, ktoré tu boli požadované. Lebo toto tu už  stojí 

asi tretí rok, ke ď nie viacej, a ni č sa s tým nerobí. 

 Tak si myslím, že by bolo treba pokro či ť a využi ť 

tieto šance. Ďakujem. 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka  

               primátora a poslanky ňa MsZ   

 Pán riadite ľ, budete reagova ť?  

 

 

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

 Samozrejme, my sa o to môžme pokúsi ť, ale AWE 

interiér má autorské práva. A pokia ľ ona s nimi nesúhlasí, 
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tak, resp. so zmenou, my s touto spolo čnos ťou ni č iné 

urobi ť nevieme. Môžeme ešte opätovne urobi ť jeden pokus, 

ale ja nepredpokladám, že moja predchodky ňa by to vyradila 

bez toho, že by nekomunikovali s touto spolo čnos ťou.  

 Ale, ako sa hovorí, pre k ľud na duši, k ľudne urobíme 

ešte raz tento pokus.  

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem.  

 Ak už nie je nik prihlásený do diskusie, poprosím 

návrhovú komisiu, aby pre čítala návrh uznesenia. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol návrh písomne 

predložený. 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Uznesenie bolo prijaté. 

 Za boli dvadsiatidvaja, proti nula, zdržal sa jede n. 

 Ďakujem. 

 

 Pristúpime k ďalšiemu bodu. 
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BOD 21:  

Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útva ru na 

I. polrok 2012  

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Pán kontrolór, chce nie čo poveda ť? 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Vážená pani predsedajúca, viceprimátorka, vážené d ámy 

a páni, len ve ľmi stru čne vás chcem upozorni ť na jeden 

nový typ kontroly, ktorý zavádzame v návrhu na I. p olrok 

budúceho roka.  

 Je to kontrola teda tvorby, prerozde ľovania a 

využívania zdrojov pre súkromné školstvo.  

 

 Je to reakciou na moju ú časť na ostatných 

zasadnutiach finan čnej komisie, kde okrem iného teda bolo 

konštatované, že výrazným spôsobom stúpajú objemy p eňazí, 

teda rádove v státisícových hodnotách medziro čne 

vynakladaných na súkromné školstvo.  

 A zatia ľ čo naše školstvo kontrolujeme ve ľmi výrazne 

a dos ť prísne, tak tam nám odchádza dneska už vä čšia časť 

peňazí vynakladaných na školstvo ako teda je to naše 

vlastné. Takže je to taký jeden nový moment, ktorý sme tam 

doložili. To je sná ď také najzaujímavejšie z toho celého 

plánu. Ďakujem. 
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Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem. 

 Otváram diskusiu. 

 Ako prvý sa prihlásil pán poslanec Muránsky. 

 

 

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

 Ja by som sa len chcel spýta ť, že s tým, že máme tuná 

ďalší bod programu, a to je zlú čenie PAMINGU, či by sa tam 

náhodou nemala spravi ť kontrola ešte predtým, ako sa 

zlú čia tieto dve organizácie? 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka  

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Pán kontrolór, budete reagova ť?  

 Dajte slovo pánovi kontrolórovi. 

 

 

Ing. Peter  Š i n á l y, mestský kontrolór: 

 Ďakujem. Pán Muránsky, v zásade môžeme vykona ť 

kontrolu kdeko ľvek medzi teda príspevkovými organizáciami.  

 

 My sme teraz zaradili príspevkovú organizáciu Múze um, 

ktorá ešte teda nebola kontrolovaná historicky. V P amingu 

sme boli sná ď pred 2 rokmi, ale nebola to komplexná 

kontrola, bola to ú čelová kontrola investícií, ktoré 

Paming vykonával.  
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 Samozrejme, v prípade že rozhodnete, aby sa doplni la 

do plánu kontroly takáto kontrola, nie je žiaden pr oblém, 

aby sme teda ju zaradili ako na prvé miesto v rámci  toho 

plánu.  

 

 Ale samozrejme, takéto rozhodnutie môžete prija ť aj 

počas rokovania o tom bode Pamingu, ke ď odsúhlasíte ten 

postup, ktorý pán primátor chce by ť pritom. Ak poviete, že 

áno chcete, aby to bolo kontrolované, tak môžete 

kedyko ľvek, v ktoromko ľvek bode takéto nie čo kontrole 

uloži ť.  

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka  

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Ďakujem. 

 Pán Muránsky.  

 

 

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

 Dobre. Čiže ja navrhujem, aby sa do tohto zoznamu 

pridal aj PAMING, aby to bola urobená tá kontrola a ko prvá 

v budúcom roku. A nechcem to necha ť v tomto bode o 

PAMINGU, pretože je otázne, či nás tu bude ešte to ľko, aby 

sme to boli schopní odhlasova ť.  

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka  

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Dobre.  
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 Tak vás poprosím, aby ste odovzdali návrh návrhove j 

komisii.  

 Hlási sa ešte niekto do diskusie?  

 Myslím, že sa nehlási nik. 

 Uzatváram diskusiu. 

 

 A poprosím návrhovú komisiu. Najprv budeme hlasova ť o 

návrhu doplnenia uznesenia pána poslanca Muránskeho , ktoré 

hovorí o doplnení kontroly PAMINGU v prvom polroku 

budúceho roka.  

 Myslím, že komisia už obdržala návrh a poprosím, a by 

pre čítala návrh poslanca Muránskeho na doplnenie 

uznesenia.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Pán Muránsky dopl ňuje uznesenie, nie uznesenie, do 

textu. 

 Namiesto, on pred bod 1, dáva bod 1, čiže všetky 

ostatné body sa posúvajú. 

 A bod 1 bude doplni ť kompletnú kontrolu PAMINGU ako 

prvú v poradí. 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka 

               primátora a poslanky ňa MsZ  

 Dobre.  

 Takže, prezentujte sa a budeme hlasova ť o návrhu pána 

poslanca Muránskeho. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Zasa nie sme uznášaniaschopní.  

 Kto odišiel alebo nehlasoval?  

 Neviem, ak náhodou ma po čuje pán poslanec Kor ček; 

prosím, vrá ťte sa ešte.  

 

 Pán primátor je na ceste, chcel by ešte prebra ť 

organizáciu cestovného ruchu.  

 Jeden nám chýba, že? 

 No, moja výzva bola vyslyšaná, teším sa.  

 Takže ja myslím, že by sme mohli dokon či ť to 

hlasovanie.  

 Pán primátor je skuto čne na ceste, o minútku je tu. 

   

 Tak ja myslím, že musíme znovu hlasova ť o dopl ňujúcom 

návrhu pána poslanca Muránskeho, pretože sme neboli  

uznášaniaschopní.  

 

 Takže ešte raz vás poprosím, aby ste sa prezentova li 

a hlasovali o návrhu pána poslanca Muránskeho, ktor ým 

dopĺňa návrh činnosti hlavného kontrolóra v budúcom 

polroku o kontrolu organizácie PAMING.  

 Prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Takte tento krát sme uznesenie prijali.     

 Za boli dvadsiatitraja, proti nula, zdržali sa dva ja. 

  

 Teraz budeme hlasova ť o uznesení ako celku. 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby pre čítala návrh 

uznesenia.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený  

spolu s pozme ňujúcim návrhom, ktorý podal pán Muránsky. 

 

 

Predsedajúca:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námes tní čka  

               primátora a poslanky ňa MsZ 

 Ďakujem. 

 Prezentujte sa a hlasujte, prosím. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Taktiež sa nám to podarilo, uznesenie bolo prijaté . 

 Za dvadsiatipiati, proti nula, zdržali sa nula. 

 Ďakujem pekne.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne pani námestní čke.  

 Ešte, prosím, dokon číme veci okolo pána kontrolóra.  

 

 

 

BOD 22:  

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Myslím si, že to môže by ť bez úvodného slova, ve ď 

poslanci si všetci tú správu pre čítali.  

 (Poznámka.) 

 Dobre, ďakujem ve ľmi pekne. Sme sa prehodili s pani 

námestní čkou z h ľadiska kariet. 

 Čiže prosím bez úvodného slova bod č. 22. 

 

 Otváram k tomu diskusiu. 

 Konštatujem, že z poslancov sa do nej nikto nehlás i.  

 Prosím, keby som dali priestor pre návrhovú komisi u. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťpäť prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

jeden poslanec nehlasoval.  

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 ja to vidím tak, že na trojpätinové hlasovania v 

tejto chvíli nemáme žiadnu silu. 
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 Čiže k tomu bude zvolané zastupite ľstvo v priebehu 

mesiaca januára - mimoriadne zastupite ľstvo, na ktoré 

netreba komisie, mestské rady, lebo všetko máme 

pripravené.  

 

 Tie body programu, ktoré je nutné prerokova ť takým 

spôsobom budeme sa snaži ť zvola ť na takéto zastupite ľstvo. 

 

 

 Ale to, čo ešte dnes ur čite musíme urobi ť je bod 

číslo 15, bod 16, ak je možné aj 14, ak máme na to n ázor. 

To znamená ten PAMING. 

 

 Ale 15, 16 ur čite musíme urobi ť. A možno prídu ďalšie 

body, ktoré poviete, že potrebujeme z h ľadiska vecného ma ť 

prerokované ešte dnes, pretože je to nevyhnutné. 

 

 Čiže ja by som navrhoval 14, 15, 16. 

 

 A potom môžme ešte ďalšie, pretože máme istú 

kapacitu.  

 

 Ja mám pre všetkých, ktorí vytrvali pripravenú 

kapustnicu. A ve ľmi sa teším, že ste vy takí zodpovední. 

Aj pohár vína; ja viem že, to bolo ve ľmi také.   

 (Poznámka: Osobných šoférov.) 

 Osobných šoférov? Zariadim aj šoféra, ke ď bude 

najhoršie. Ja nie čo vymyslím. 

 

 Prosím, bod č. 14. 
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BOD 14:  

Zámer na zrušenie príspevkovej organizácie PAMING -  

mestský investor pamiatkovej obnovy, zlú čením s 

príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratis lavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Chcem poveda ť, že týmto rozhodnutím, ktoré vám 

predkladáme, ešte nerušíme organizáciu.  

 

 Diskutovali sme s poslaneckými klubmi prostredníct vom 

predsedov ako ušetri ť finan čné prostriedky, akými krokmi 

je možné zefektívni ť štruktúry, ktoré magistrát má z 

hľadiska našich organizácií na úrade, alebo našich 

organizácií, ktoré máme zriadené. 

 

 Toto sa nám zdalo ako jeden krok, ktorý má svoju 

logiku. Ktorý spája to čo spoji ť je možné. Dôvody sme 

uviedli v materiáli. 

 

 Ke ď poviete, že áno, je to cestou, ktorou je možné sa 

ubera ť, pripravíme konkrétny návrh v zmysle zákona o 

rozpo čtových pravidlách. Pretože to má svoje nutné 

náležitosti, ktoré dnes ešte nemáme spracované, ale  

potrebujeme vedie ť, či vôbec máme na tom pracova ť. 

 

 Čiže predkladáme vám návrh na zrušenie organizácie s  

tým, že si od toho s ľubujeme úspory a efektívnejší výkon 

niektorých činností.  
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 Keby som mal stru čne poveda ť pre čo, tak toto je 

hlavný dôvod. 

 

 Otváram diskusiu k bodu č. 14. 

 Pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem. Nechcem zdržova ť, pán primátor. Ak to má by ť 

teda schválenie zámeru, tak potom by som poprosil, keby k 

tomu návrhu, už ktorý bude asi na februárové 

zastupite ľstvo. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 To nebude možno také jednoduché. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Tak neskôr možno. Keby tam boli vy číslené tie 

finan čné straty, aby sme vedeli, či sa nám to oplatí, či 

nie. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja vám rozumiem, pretože inak by to bol len formál ny 

krok. Bez toho asi nerozhodneme. Čiže ur čite budeme ako 

podklad pre vás ma ť aj odhad finan čných úspor, ktoré 

dosiahneme týmto rozhodnutím.  
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 Ke ďže sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu, 

keby predložila návrh na hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o bode č. 14. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťjeden hlasovalo za, nikto proti, traja sa 

hlasovania zdržali. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Bod č. 15. 

 

 

 

BOD 15:  

Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenske j 

republiky Bratislavy do oblastnej organizácie cesto vného 

ruchu  

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 V zmysle zákona, ktorá je ú činný od 1. 12. tohto 

roku, teda novely zákona o cestovnom ruchu, ktorá 
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definitívne stanovila pravidlá, máme možnos ť založi ť 

oblastnú organizáciu cestovného ruku. O tom je mate riál, 

ktorý máte predložený a vidíte, že je tu viacero 

dôležitých subjektov, ktoré sú zastúpené našimi 

predkladate ľmi alebo spracovate ľmi materiálu vrátane 

ministerstva, ktoré má túto problematiku na starost i.   

 

 A zmysel toho, pre čo zakladáme je taký, že do marca 

budúceho roku musí existova ť organizácia. Musia do nej 

všetky členské subjekty, mesto plus ďalšie podnikate ľské 

subjekty, ktoré tam s nami budú, vloži ť finan čné 

prostriedky. A máme možnos ť od štátu v roku 2012 získa ť 50 

%. Teda 100 % toho čo vložíme sa dostane zo štátu do tejto 

organizácie ako druhá časť pe ňazí, s ktorými môže 

disponova ť. 

 

 A zákon to stanovil, že to čo dáme do marca 2012 bude 

plati ť aj pre 2013, lebo potom už to bude vždy spätne, že  

to čo bolo v roku 13 bude pre 14, at ď.  

 

 Čiže pre nás je ve ľmi dôležité založi ť, vloži ť 

peniaze.  

 A v tejto chvíli máme ambíciu v tom materiáli, ako  

ste si pre čítali, vloži ť 500 000, reálne z rozpo čtu vieme 

vloži ť 340 000.  

 

 Čiže upres ňujem bod B 3. nášho uznesenia, aj pre 

návrhovú komisiu. 340 000 je číslo, ktoré vieme v zmysle 

dnes schváleného rozpo čtu prenies ť na túto organizáciu, s 

fyzickými ľuďmi, s peniazmi na propagáciu na kongresoch, a 

podobne. A tým získa ť ďalších 340 000 z Ministerstva 
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dopravy, ktoré má na starosti aj problematiku cesto vného 

ruchu. Ak naši partneri vložia ďalších 30, 40, 50 000, 

získame aj k ním tých 100 % ďalších. Čiže budeme môc ť 

spolu hospodári ť s dvojnásobnou sumou.  

 

 Našou ambíciou je, aby sme našli možno ďalšie 

peniaze, ale o tých by ste museli rozhodnú ť vy v rámci 

úpravy rozpo čtu mesta.       

 

 Zatia ľ zostávame skromne na 340, pretože si myslím, 

že získa ť za to 340 je rozumná investícia. A to dvakrát, 

to znamená, aj v roku 2012, aj v roku 2013. 

 

 Všetko ostatné, prosím, je v materiáli napísané. 

 Chcel som upozorni ť na túto skuto čnos ť, a považujeme 

za ve ľmi dôležitú.  

 

 Takže otváram diskusiu. 

 Nech sa pá či, pán poslanec Osuský. 

 

 

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

 No, len ve ľmi stru čne, pán primátor. Kto by mali by ť 

tí partneri a čo od nich ako môžme o čakáva ť? Kto sú to? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Pán poslanec, môžu to by ť zástupcovia Asociácie 

hotelov, ktorých máme v Bratislave. Tí sa hlásia, ž e chcú 

byť s nami v DMO, budú to zástupcovia reštaura čných 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

361  

služieb. Môžu moji kolegovia vymenova ť, pán riadite ľ 

Miškanin, ktorý pracoval na tomto materiáli s ďalšími 

prítomnými predkladate ľmi. 

 

 Títo dôležití partneri tam budú. A zmyslom je práv e 

vytvori ť istú sie ť, lebo by nemôžme sami vyrieši ť problémy 

cestovného ruchu. Potrebujeme sprievodcov cestovnéh o 

ruchu, organizátorov kongresov, potrebujeme dopravc ov, 

ktorí majú problémy, kde majú zasta ť svojimi autobusmi, 

keď v Bratislave chcú naloži ť a vyloži ť turistov. Títo 

všetci tam s nami sú. 

 

 Ak ste si pozreli ten materiál, majú tam vytvorené  

isté sekcie, do ktorých by sme chceli, aby sa za členili. A 

bez nás ale nemôžu urobi ť ni č, lebo konštrukcia tej 

organizácie zo zákona je taká, že mesto musí na val nom 

zhromaždení súhlasi ť nadpolovi čnou vä čšinou, ke ďže sme tam 

sami, tak musí 100 %-ne poveda ť áno. A druhých 60 % musia 

pozbera ť súkromní, aby sa čoko ľvek prijalo.  

 

 Čiže je to partnerstvo mesta a súkromného sektora.  

 A myslím, že je to ve ľmi dôležité z h ľadiska rozvoja 

cestovného ruchu, lebo takto sme nikdy nepracovali;  akoby 

na jednom mieste, na jednej pôde, a podobne.  

 

 Ak dovolíte, aby som bol slušný vo či hos ťom, ktorí 

prišli na prerokovanie tohto bodu. 

 

 Dovo ľte privíta ť pána Ing. Michala Šev číka, hlavného 

štátneho radcu sekcie cestovného ruchu z Ministerst va 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.  
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 A pani prof. Ľudmilu Novackú, PhD., z Ekonomickej 

univerzity bratislavskej školy, ktorí tak povediac,  tiež 

sú našimi odbornými partnermi. 

 Nebudú vstupova ť do DMO, ale radili nám, ako založi ť 

organizáciu, ktorá by mohla efektívne fungova ť.  

 

 Do diskusie, ktorú som už otvoril, sa prihlásil ďalej 

pán poslanec Pilinský. 

 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:   

 Ďakujem. Pán primátor, ja ve ľmi oce ňujem takýto 

materiál, ale my sme v Ra či tiež mali zámer skúsi ť nie čo 

podobné. Pripravili sme tam projekt, taký pracovný názov 

Made in Ra ča, práve ktorý chcel sie ťova ť reštaurá čnikov, 

vinárov, a podobne. Bohužia ľ, sa nám ho zatia ľ nepodarilo 

realizova ť.  

   

 Preto moja otázka je, či je možnos ť, aby boli ako 

partneri v tomto mestskom projekte aj mestské časti? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže, pán poslanec, ty navrhuješ, aby aj mestské 

časti boli členmi? 

 

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

Bratislava - Ra ča a poslanec MsZ:  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

363  

 Ja sa pýtam, či je to možné? Či je takáto možnos ť? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Odpovieme na to. 

 Pani poslanky ňa Reinerová, nech sa vám pá či. 

 

 

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

 Ďakujem za slovo. Ja si dovolím predloži ť zmenu, 

ktorá sa týka bodu C.4., a jej znenie je nasledovné .  

 Čiže text, ktorý je nám predložený by sa nahradil 

nasledovným: 

 "Predloži ť mestskému zastupite ľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy materiál s návrhom presunu 

rozpo čtových prostriedkov schválených v rozpo čte hlavného 

mesta na rok 2012 v súlade s bodom B.3., ako už pán  

primátor spomenul, to je tých 340 000, v termíne 2.  

februára 2012".   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

 Ja si ten návrh osvojujem, pretože sme o ňom spolu 

hovorili a považujem ho za akceptovate ľný. 

 To znamená, nebude potrebné o ňom hlasova ť. 

 Ale prosím, keby ste ho dali návrhovej komisii kvô li 

poriadku a spracovaniu kone čného znenia uznesenia.  

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

 Ďakujem pekne za slovo. Na základe dohody 

poslaneckých klubov dop ĺňam a mením uznesenie v bode C.3. 

nominova ť zástupcov mesta do orgánov oblastnej organizácie 

cestovného ruchu 

 po a) Predstavenstvo 

Ing. Anna Reinerová, poslanky ňa Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky 

 

Ing. Milan Šindler, poslanec Mestského zastupite ľstva  

hlavného mesta Slovenskej republiky 

 

Mgr. Alexandra Bu čková, námestní čka BKIS pre cestovný ruch 

Ing. Michaela Poto čárová, vedúca oddelenie cestovného 

ruchu a destina čného manažmentu. 

 

 po b) Dozorná rada 

Ing. Slavomír Drozd, poslanec Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta 

 

Ján Budaj, poslanec Mestského zastupite ľstva hlavného mes– 

ta. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani poslanky ňa. 

 Prosím, keby ste ten návrh odovzdali návrhovej 

komisii. 

 A slovo má pán poslanec Šindler. 
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Ing. Milan  Š i n d l e r, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som chcel da ť 

do pozornosti aspo ň na zváženie všetkým tu prítomným moju 

pripomienku, ktorú som dal aj na ostatnej komisii 

cestovného ruchu, kde som členom, že pri konštrukcii 

stanov tejto spolo čnosti sa mi z praxe nezdá dos ť dobrá a 

silná pozícia výkonného riadite ľa. Ten výkonný riadite ľ je 

tam zasunutý v tom pavúku dole pod predstavenstvo. A 

predstavenstvo to sú 8 ľudia, ktorí budú rozhodova ť viac-

menej o všetkých smerovaniach a zásadných veciach.  

 

 A nepo ňať tohto výkonného riadite ľa medzi seba, sa mi 

zdá neproduktívne, neefektívne a do takej normálnej  

činnosti tejto organizácie do budúcnosti ako nevhodn é. 

Úplne z praxe by som si to ani nevedel predstavi ť, aby 

tento výkonný riadite ľ sa nám chodil spoveda ť a rozpráva ť 

týmto 8 ľuďom, ktorí budú zásadné rozhodnutia prijíma ť bez 

neho. 

 

 Takže do budúcnosti, aj ke ď budem v tejto 

spolo čnosti, ako v predstavenstve, až budem schválený, 

budem sa zasadza ť o to, aby tento výkonný riadite ľ bol 

kooptovaný do tohto predstavenstva, aby mal tú váhu . Lebo 

prakticky z poh ľadu fungovania, normálneho fungovania 

tejto spolo čnosti to je najdôležitejšia osoba. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Súhlasím. 
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 Dávam slovo pánovi poslancovi Kor čekovi. 

 

 

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

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

navrhnú ť do dozornej rady namiesto pána Budaja pána 

starostu Pilinského. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Čiže je to ďalší návrh o ktorom budeme rozhodova ť.  

 Môžte to poveda ť, pani poslanky ňa. 

 Prosím, ke ď sa nikto nehlási, chcem požiada ť pána 

riadite ľa kancelárie, keby zodpovedal na otázky, ktoré 

konkrétne smerovali k materiálu, aby doplnil tú 

informáciu, ktorú potrebujeme kým budeme rozhodova ť.  

 Pán riadite ľ, nech sa ti pá či. 

 

 

Ing. Marián  M i š k a n i n, PhD., riadite ľ kancelárie 

primátora:  

 Čo sa týka mestských častí, samozrejme, mestská časť, 

pokia ľ uzná za vhodné, môže sa sta ť aj členom tejto 

organizácie alebo iba partnerom. V prípade, ak bude  iba 

partnerom, nemusí plati ť členské príspevky.  

 

 Ja by som chcel ešte, ak môžem, máte materiál pred  

sebou, článok VII. na strane číslo 5, chceli by sme 

doplni ť ešte bod 4, že "výšku členského príspevku pre 

mesto schva ľuje mestské zastupite ľstvo uznesením". 
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 To nám nejako vypadlo, a viac-menej. 

 Čiže, výšku členského príspevku pre mesto schva ľuje 

mestské zastupite ľstvo uznesením. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Čiže toto bude doplnené autoremedúrou do textu 

samotného štatútu, resp. stanov.  

 Čo sa týka postavenia výkonného riadite ľa, ešte 

prosím. Povedal si?  

 

Ing. Marián  M i š k a n i n, PhD., riadite ľ kancelárie 

primátora: 

 Pán Šev čík povie. Nech sa pá či. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Poprosím pána Šev číka, zástupcu Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja. 

 Nech sa pá či, pán Šev čík. 

 

 

Ing. Michal  Š e v č í k, zástupca Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja: 

 Dobrý de ň želám, ale už dobrý ve čer. Funkcia 

výkonného riadite ľa v podstate vychádza zo zákona 91 o 

podpore cestovného ruchu. A ten zámer je v tom, že vlastne 

výkonný, ktorý zabezpe čuje uznesenia alebo rozhodnutia 
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valného zhromaždenia a predstavenstva. Čiže on vlastne je 

tá výkonná zložka, ktorá zabezpe čuje všetky prijaté 

uznesenia a rozhodnutia valného zhromaždenia a 

predstavenstva.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže tá konštrukcia bola zvolená zo zákona, pán 

poslanec, a my ju rešpektujeme. 

 Ale akým spôsobom integruje to predstavenstvo medz i 

seba výkonného riadite ľa je jeho vecou, ale nemôže by ť 

jeho členom. Tak by sme to povedali, lebo zákon to 

nepredpokladá.    

 

Ing. Michal  Š e v č í k, zástupca Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja:  

 Ale takto. To samozrejme nevylu čuje. Pokia ľ ja som 

dobre pochopil, že vy chcete, aby sa zú čast ňoval možno 

predstavenstva, tak ja len kvôli informovanosti. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Aby bol členom. Tam smeroval pán poslanec. 

 

 

Ing. Michal  Š e v č í k, zástupca Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja: 

 Zákon to nejakým spôsobom nevylu čuje, ani to nijako 

nenazna čuje. To znamená, že vôbec to nebráni v tom, ke ď 
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vy, alebo predstavenstvo sa rozhodne, že prizve na 

zasadnutie predstavenstva výkonného alebo generálne ho 

riadite ľa, tak absolútne sa to nebije nejako so zákonom č. 

91. Čiže ja osobne v tom zatia ľ nevidím problém, pokia ľ by 

legislatívci do toho nezasiahli. Ale predpokladám, že nie. 

Pretože to čo nie je zakázané zákonom, tak je povolené.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Výborne.  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Ešte sa prihlásil do diskusie pán poslanec Gašpier ik, 

takže mu dávam slovo, aby mohol prednies ť svoj príspevok. 

Nech sa pá či, pán poslanec. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené 

zastupite ľstvo a vážená komisia návrhová, ja chcem 

požiada ť na základe návrhu, ktorý tu predniesol pán 

poslanec Kor ček a návrh ktorý predniesla pani Tvrdá, 

neumožňuje hlasova ť potom o návrhu pána Kor čeka, pokia ľ by 

sme prijali en bloc to prvé uznesenie. 

 

 Preto navrhujem na základe tejto situácie, aby sa o 

každom členovi dozornej rady hlasovalo osobitne. 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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 Ke ďže ďalšie návrhy nezazneli, kon čím možnos ť 

prihlási ť sa do diskusie. 

 Myslím, že sme zodpovedali v tej diskusii vaše 

otázky, ktoré ste mali. 

 Prosím, po ďme rozhodova ť. 

 Dám priestor pre návrhovú komisiu, aby uvádzala 

jednotlivé návrhy na hlasovanie. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Pani poslanky ňa Tvrdá dala tento návrh. 

 Takže budeme o menách hlasova ť osobitne; rozumiem 

tomu tak.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Hovorí sa len o dozornej rade. 

 To predstavenstvo môžme celok, pretože tam ten náv rh 

nebol spochybnený iným návrhom. 

 Ale, aby sa poslanci mohli slobodne rozhodnú ť o 

dozornej rade. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Dobre. Takže hlasujeme. 

 Pani Tvrdá dala tento návrh číslo 15. 
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 Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovensk ej 

republiky Bratislavy do oblastnej organizácie cesto vného 

ruchu 

 Bod C.3. 

 po a) do predstavenstva 

1. Ing. Anna Reinerová 

2. Ing. Milan Šindler 

3. Mgr. Alexandra Bu čková  

4. Ing. Michaela Poto čárová 

 Takže dávam hlasova ť o tom; o prvej časti.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O prvej časti pani poslankyne Tvrdej. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Je to pozme ňujúci 

návrh a v niektorých bodoch aj dopl ňujúci návrh. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, jeden sa hlasovania 

zdržal. 

 Konštatujem, že sme schválili tento návrh pani 

poslankyne Tvrdej. 

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Ideme hlasova ť o návrhu B, do dozornej rady.   

 Sú tu 3 návrhy 
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 A budeme o každom mene hlasova ť osobitne.  

 Ako prvý je tu Ing. Slavomír Drozd. 

 A hlasujeme o pánovi poslancovi Drozdovi. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nech sa pá či, o tomto návrhu pani poslankyne Tvrdej, 

aby členom dozornej rady destina čného manažmentu sa stal 

pán poslanec Drozd. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných poslancov. 

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

nehlasoval. 

 Konštatujem, že tento návrh sme schválili. 

 Druhý návrh. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Hlasujeme ako člena dozornej rady Jána Budaja.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže pani poslanky ňa Tvrdá navrhuje poslanca Jána 

Budaja. 

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťtri prítomných poslancov.  
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 Jedenás ť za, dvaja proti, deviati sa hlasovania 

zdržali, jeden nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme tento návrh neprijali. 

 Nech sa pá či, pani predsední čka.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Máme tu návrh pána Kor čeka, aby do dozornej rady bol 

zvolený pán Peter Pilinský. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či, prezentujte sa a hlasujte o návrhu na 

voľbu pána Petra Pilinského do dozornej rady. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných poslancov. 

 Sedemnás ť za, nikto proti, šiesti sa zdržali 

hlasovania, jeden nehlasoval. 

 

 Konštatujem, že sme schválili tento návrh pána 

Kor čeka. 

 Pani predsední čka. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený  s 

tým, že pán primátor si osvojil tam dve veci. Tá C. 4. 
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nebudem to číta ť, a s tým, že boli odsúhlasení členovia 

dozornej rady a predstavenstva. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A zmenili sme výšku príspevku na 340 autoremedúrou .  

 Akceptovali návrh pani poslankyne Reinerovej, ktor ý 

tu bol prednesený.  

 Akceptovali sme návrhy, ktoré ste schválili na 

predstavenstvo a dozornú radu.  

 A urobili sme jednu zmenu v texte stanov, ktorú pá n 

riadite ľ Miškanin pre čítal a ktorú som si ja osvojil tiež 

autoremedúrou; o tom, že o výške príspevku rozhoduj e 

mestské zastupite ľstvo. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte v tomto znení o 

uznesení k bodu číslo 15.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne 

 Dvadsa ťštyri prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, jeden sa zdržal 

hlasovania.  

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie. 

 

 

 A pre novozvolených členov orgánov oznamujem, že 

valné zhromaždenie organizácie destina čného manažmentu sa 

koná 20. 12. o jedenástej hodine. Čiže prosím, keby ste si 

rezervovali čas. Dvadsiateho, to je budúci utorok o 

jedenástej hodine sa koná valné zhromaždenie. 
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 Čiže pozývam tých, ktorí boli nominovaní do orgánov,  

pretože až na valnom zhromaždení bude možné založi ť 

spolo čnos ť a ustanovi ť jej orgány.  

 

 Chcem vám ve ľmi pekne po ďakova ť za to rozhodnutie, 

ktoré ste urobili vo vz ťahu k organizácii destina čného 

manažmentu alebo oblastnej organizácii cestovného r uchu. 

Poďakova ť aj našim hos ťom, že sa zú častnili prerokovania 

tohto bodu a pomohli nám v tom rozhodnutí. 

 

 Ja otváram bod č. 16. 

 

 

 

BOD 16:  

Návrh na spracovanie socio-ekonomickej analýzy pre 

projekt: "Integrované stratégie rozvoja mestských o blastí"  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budem ve ľmi 

stru čný. Ten materiál je sem predložený preto, aby sme 

povedali, že súhlasíme s tým, že budeme externe za 

finan čné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na tomto 

projekte obstaráva ť analýzu, ktorá by mala rozhodnú ť, 

ktorá alebo ktoré z jedenástich mestských častí, ktoré 

majú šancu uspie ť v tomto projekte, budú naozaj tie, ktoré 

mesto Bratislava navrhne, aby sa uchádzali o finan čné 

prostriedky. 
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 Čiastka, o ktorú sa hrá, nie je malá. 12 miliónov Eu r 

je možné získa ť pre naše mesto. Budú použité v tých 

najkritickejších oblastiach, volá sa to mestská obl asť 

"Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí". To 

znamená, že sú to tie problematické časti našich mestských 

častí, kde sa koncentruje chudoba, kriminalita, prob lémy, 

a máme finan čnými zdrojmi s presne cieleným ú činkom pomôc ť 

tej konkrétnej lokalite. 

 

 Pôvodne sa uchádzali štyri, pä ť mestských častí. 

Teraz sa ich uchádza jedenás ť. A táto analýza by mala 

rozhodnú ť, na základe objektívnych faktov a kritérií, 

ktoré stanovilo ministerstvo a Brusel, ktoré tie fa ktory 

majú rozhodnú ť, že tie mestské časti a mestské oblasti 

budú vybrané. 

 

 Budeme, prosím, tú analýzu predklada ť do 

zastupite ľstva. Čiže nie je to tak, že by som chcel o tom 

rozhodova ť ja. Ja si myslím, že to má by ť výsledkom 

spolo čnej diskusie, ktoré mestské časti a ich mestské 

oblasti navrhneme na to, aby sa uchádzali o tie 

integrované stratégie. Mnohé na tom pracujú viacero  rokov, 

Petržalka, Dúbravka, a iné. Ale to neznamená, že bu dú 

úspešné. 

 Táto analýza by mala ukáza ť, že ktoré to sú.  

 

 Čiže navrhujem vám, aby ste odsúhlasili spracovanie 

takejto analýzy, ktorá nám pomôže potom prija ť rozhodnutie 

na úrovni mestského zastupite ľstva. Pre mestské časti 

chcem poveda ť, že budú pri tom.  
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 To znamená, nebudeme to robi ť o nich bez nich. Budeme 

to robi ť spolo čne, aj ke ď to možno z toho materiálu presne 

tak nevyzerá. 

 

 Otváram diskusiu k bodu číslo 16. 

 Hlási sa do nej pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Ve ď práve preto, pán primátor. Ke ď si človek pre číta 

tú dôvodovú správu, tak nie je tam jednozna čne napísané, 

že budeme o tom rozhodova ť tu v mestskom zastupite ľstve. 

Pretože tam je napísané, že "cie ľom socio-ekonomickej 

analýzy je identifikova ť a vymedzi ť mestské oblasti, v 

ktorých sa vyskytujú výrazné hospodárske a sociálne  

problémy".  

  

 Ja si myslím, že cie ľom každej analýzy je 

identifikova ť tie a zmapova ť problémy vo všetkých 

jedenástich oblastiach. A to rozhodnutie, ktoré z t ých 

jedenástich, sú tie ktoré vylú čime a ktoré nie, to 

rozhodnutie by malo padnú ť tuná na mestskom zastupi-

te ľstve.  

 V tej dôvodovej správe to tak není jednozna čne 

napísané. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tak ja tu verejne vyhlasujem, že tak to je. 
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Mgr. Sven  Š o v č í k, poslanec MsZ:  

 Tak ja som chcel da ť dopl ňujúci návrh uznesenia, že 

mestské zastupite ľstvo žiada primátora predloži ť na 

rokovanie mestského zastupite ľstva informáciu o výsledkoch 

socio-ekonomickej analýzy, ktorá identifikuje probl émy 

vybratých mestských oblastí a rozhodnutie o vybratý ch 

mestských oblastiach. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 A návrh na rozhodnutie. 

 

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

 A návrh na rozhodnutie.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vy budete rozhodova ť. Ja som to povedal a tak s tým 

počítam. Tak sme to komunikovali aj všetkým mestským 

častiam. 

 

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

 Ale chcem, aby to bolo uvedené v tom uznesení. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja som úplne v pohode.  
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 Mne to vaše uznesenie vyhovuje, lebo taký postup m áme 

dohodnutý s mestskými časťami. 

 Diskutuje pán poslanec He čko. 

 

 

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

 Ja ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som v podstate 

chcel presne to isté čo pán Šov čík tuná poveda ť, aby to 

tam bolo úplne jasné. Pretože mne to tiež nie je ja sné, v 

dôvodovej správe bod 2, nie je to úplne jasné. Takž e takto 

je to v poriadku. Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec za vaše vystúpenie. 

 Pani architektka Konradová, nech sa pá či.  

 

 

Ing. arch. K o n r a d o v á, hlavná architektka: 

 Ďakujem za slovo. Ja som sa medzi časom stala odborným 

garantom toho projektu. Ja som informovala na komis iách. A 

chcem poveda ť, že využívame tento moment, že môžme zada ť 

takúto analýzu nielen na jedenás ť mestských častí, ale 

chceme pokry ť celé mesto. 

 Takže o tomto vás budeme informova ť. 

 

 Potom, samozrejme, máme týchto jedenás ť mestských 

častí, kde sa musíme na tieto oblasti koncentrova ť, lebo 

majú nad 5 000 obyvate ľov, at ď., at ď. Ale využívame túto 

možnosť. 
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 Takže ja si myslím, že to bude aj pre mesto ako ce lok 

dobré. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pani architektka.  

 Slovo dávam pani poslankyni Jégh; nech sa vám pá či.  

 

 

Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ:  

 Ďakujem. Možno, že moja otázka už bude bezpredmetná,  

ako povedala teraz pani architektka, že chce pokry ť celé 

mesto všetkými mestskými časťami. 

 

 Ja som sa chcela opýta ť, že či vieme, ktoré sú tie 

mestské časti, tých jedenás ť, ktoré sa uchádzajú. Lebo tu 

nikde zmienka v tomto texte nie je; že či môžeme vedie ť 

ktoré? 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Samozrejme, pani poslanky ňa. To je dané pravidlami, 

ktoré ur čil Brusel a ktorý povedal, že to musí by ť nad  

5 000 obyvate ľov. Čiže všetky tie mestské časti, ktoré 

majú nad 5 000 sa môžu uchádza ť, a tých máme v našom meste 

presne jedenás ť. Niektoré z nich po čítame ešte medzi malé 

mestské časti, ale proste pod ľa pravidiel tohto projektu 

sa aj oni môžu uchádza ť o získanie pe ňazí.  
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 A myslím si, že pokry ť celé mesto sa nebude da ť. 

Proste tu sa hovorí o šiestich mestských oblastiach  s tým, 

že na konci možno uspejú 3 - 4. A možno budeme neús pešní v 

súboji s Pezinkom, Sencom a Malackami, pretože aj t ieto sa 

môžu uchádza ť. To sa medzi časom doplnilo do toho projektu. 

Čiže ten výsledok je neistý. Záleží na našej kvalitn ej 

práci.  

 

 Prvý krok musíme urobi ť analýzu. 

 Druhý robia jednotlivé mestské časti, pripravujú tie 

integrované stratégie.  

 Ale, aby nerobili zbyto čnú prácu, je dôležité, aby 

proste sme čím skôr dospeli k tomu, ktoré to sú. 

 

 V tom bode 2 je napísané, že to má robi ť 

zastupite ľstvo. Pán poslanec Šov čík to zvýraznil svojim 

uznesením. Čiže úplne v poriadku.  

 

 Ke ďže sme vy čerpali diskusiu, dávam priestor pre 

návrhovú komisiu. 

 Pani predsední čka máte slovo. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Dostali sme jeden dopl ňujúci návrh pána poslanca 

Šovčíka. A idem ho teraz pre číta ť; dúfam, že sa to podarí. 

 

 Žiada primátora predloži ť mestskému zastupite ľstvu 

informáciu o spracovaní sociálno-ekonomickej analýz y v 
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oblastiach, ktorá identifikuje problémy; my sme to čítali 

spolu a  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, je potrebné to pre číta ť, lebo pán poslanec to 

čítal a vtedy sme všetci tomu rozumeli.  

 Chcete to pre číta ť?  

 Ja to nechcem teraz akoby banalizova ť, ale vieme o 

čom to je. Je to o tom, aby ste dostali informáciu o  

výsledkoch tej analýzy, a aby ste vy ako zastupite ľstvo 

rozhodli. Tak s tým aj ten materiál po čítal. Čiže je to v 

duchu toho čo tam je, a inak sa to ani urobi ť nedá.  

 

 Čiže môžeme da ť hlasova ť o návrhu pána poslanca 

Šovčíka? Napriek tomu, že ho naškrabal.  

 Tak dúfam, že bude čitate ľný potom pre kolegyne, 

ktoré budú písa ť uznesenie. 

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

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

16. 

 

 

 Teraz môžeme prejs ť k bodu č. 23, ktorý navrhujem, 

aby sme presko čili a dôstojne ho prerokovali, ke ď nás tu 

bude viac.  

 Chcete 23?  
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 Ja som potom za, ak je to vô ľa zastupite ľstva. 

 Čiže bod č. 23. 

 

 

 

BOD 23:  

Správa základných umeleckých škôl a centier vo ľného času v 

zria ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmien-

kach za školský rok 2010/2011  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dámy a páni, keby som mal robi ť úvodné slovo k tomu 

materiálu, lebo by zrejme ve ľmi dlhé, pretože ani ho 

nebudem robi ť ale poviem, že je to prvýkrát, kedy v 

takomto rozsahu sa sem predkladajú veci.  

  

 A ja som ve ľmi rád, že sme ten materiál spracovali a 

že máte možnos ť sa ako zastupite ľstvo k nemu vyjadri ť.  

 

 Otváram diskusiu, do ktorej sa hlási predseda 

školskej komisie pán poslanec Len č. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja sa ospravedl ňujem, 

že zdržujem, ale už som to avizoval pri rozpo čte, že mám 

pripravené nejaké veci, ktoré sa týkajú ZUŠ.  



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

384  

 

 Ako som hovoril, tak tri sú také problémové. Týka sa 

to ZUŠ na Exnárovej, ZUŠ na Podjavorinskej a Jesens kého. 

 

 Ja som pripravil takýto pozme ňujúci a dopl ňujúci 

návrh, kde by sa časť schva ľuje ozna čila ako A a doplnila 

by sa časť B, ktorá by znela: 

 Žiada primátora hlavného mesta pristúpi ť k príprave 

právnych rámcov a vytvoreniu materiálnych podmienok  pre 

pres ťahovanie ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6 Bratislava  z 

objektu na Jesenského 6 do vo ľných priestorov MDPOH na 

Laurinskej 19. 

 

 Po druhé, ZUŠ Podjavorinskej 9 Bratislava z objekt u 

na Mlynských Nivách 37 do vo ľných priestorov na 

Radlinského 53.  

 Termín kontroly by bol marec 2012. 

 Termín plnenia uznesenia 30. 6. 2012.  

 

 Doplnila by sa ešte časť C; tá sa týka tej školy na 

Exnárovej, a tá by znela, že: 

 poveruje primátora  hlavného mesta rokova ť so 

starostom mestskej časti Bratislava - Ružinov o možnosti 

pres ťahova ť ZUŠ Exnárova 6 do priestorov vhodného objektu, 

ktorý má mestská časť v správe. 

 Termín by bol 30. 3. 2012. 

 

 Už som povedal, že toto sú problémové ZUŠ, ktoré b y 

bolo treba vyrieši ť. My sme už prijali jedno uznesenie k 

Jesenského, ktoré bolo ale také ve ľmi jemné a kulantne 

formulované.  
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 Toto uznesenie už by priamo bolo iniciátorom toho,  že 

sťahovanie tej ZUŠ by bolo treba pripravi ť tak, aby od 

nového školského roku už mohli tam za čať pôsobi ť.  

 

 ZUŠ na Exnárovej a ZUŠ Jesenského v podstate by ta m 

neboli treba žiadne finan čné prostriedky. Na s ťahovanie 

ZUŠ Podjavorinskej sme už schválili 30 000 v rozpo čte. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne, pán poslanec. 

 Faktickou poznámkou chce reagova ť pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Toto sú nové informácie pre m ňa, lebo 

ja som členom rady školy na Základnej umeleckej škole na 

Exnárovej, čiže ma to prekvapuje, že takto to zrazu 

prichádza. Minule sme schva ľovali prenájom materskej školy 

v objekte, ktorý je zverený základnej umeleckej ško le. A v 

tom novom roku som samozrejme o čakával nejaké riešenie, 

ale toto je pre m ňa prekvapujúce. A nie je to 

prediskutované ani s radou školy, ani myslím s 

riadite ľkou, takže k tomuto by som sa v tejto fáze 

nevyjadroval. Ďakujem.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
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 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Len č chce zareagova ť na túto faktickú 

poznámku. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Áno. Čo sa týka Exnárovej, tak tam je to v podstate  

formulované tak, že tieto rokovania ešte majú pries tor na 

to aby boli. My sme riešili práve ten problém s tou  

materskou školou na minulom zastupite ľstve, alebo na tom 

predchádzajúcom, ale nevyriešili sme problém našej ZUŠ, 

ktorá je v nevyhovujúcich priestoroch.  

 

 Ja som sa rozprával s pánom starostom Pekárom, kto rý 

avizoval že majú nejaké objekty, ktoré by vedeli po núknu ť. 

Do 30. 3. treba rokova ť a rada školy, samozrejme, že nie 

je z toho vylú čená. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Chcem poveda ť aj ja, že by som bol rád, keby ste boli 

pri tom, pán poslanec, ako predseda komisie, pretož e tie 

rokovania o Exnárovej boli zložité, ktoré sme vo vz ťahu k 

Bancíkovej mali; nevedeli sme sa nejako dobra ť výsledku.  

 

 Ja to vnímam tak, že my máme pripravi ť akési 

alternatívy možností. A neznamená to, že sa pres ťahujeme. 

Pres ťahujeme sa vtedy, ke ď pôjdeme do priestorov, ktoré sú 

vyhovujúce, a ktoré vyriešia problém Základnej umel eckej 

školy na Exnárovej. 
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 Sú tam petície rodi čov. Ty to, pán poslanec, vieš, 

pretože sedíš v rade tej školy. Dostal som ich. Čiže tento 

problém je na stole. Ale myslím, že to, že sa to sn ažíte 

pohnú ť, to je dôležité.  

 

 Ja to nevnímam tak, že sa nutne pres ťahujeme len do 

objektu, ktorý nám ponúkne mestská časť. Proste h ľadáme 

riešenie. Oni sú naši, my sa pokúšame nájs ť nejaké 

priestory, kde by sme mohli dôstojne existova ť. Podobne sa 

to týka Jesenského.  

 

 Ja som zaregistroval, že Staré Mesto rozhodlo, že 

základnú školu von, že teda už definitívne pre č. Ja to 

stále vidím tak, že je tam priestor na to tam tie š koly 

nejaký čas zachova ť. Ale možno som optimista, nemám na to 

žiadny potvrdený podklad, len neoficiálne správy.  

 

 Čiže rokova ť budeme. Budeme h ľadať ten priestor, 

alebo pripravíme ten priestor v MDPOH. Ale či sa do ňho 

pres ťahujeme, rozhodnete opä ť vy po posúdení možnosti 

zotrva ť alebo pres ťahova ť. Tiež sú tam požiadavky rady 

školy, jednej aj druhej, aby Jesenského bolo možné 

využíva ť.  

 Ale nezávisí to od nás v tejto chvíli. 

 

 Čiže rozumiem tým uzneseniam a myslím si, že otvárat e 

práve tie problémy, ktoré vo vz ťahu k základným umeleckým 

školám treba otvori ť.  

 Vyprovokoval som pána poslanca Osuského. 

 Nech sa pá či, pán poslanec. 
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MUDr. Peter  O s u s k ý, CSc., poslanec MsZ: 

 Ďakujem. No, pravda je taká, že o Jesenského 

základnej škole padlo rozhodnutie na Starom Meste. 

Situácia, v ktorej tá škola je neudržate ľná a neúnosná z 

tých prí čin, že napríklad tým, že sme tam zriadili výdaj ňu 

stravy, tak táto funguje doslova na dobré slovo, pr etože 

Ministerstvo školstva nie je ochotné vyda ť dokument, na 

základe ktorého by tam fungovala legálne.  

 

 Ja, samozrejme, som stál pred úlohou, aby tie deti , 

ktoré tam budú do 30. júna chodi ť do školy, mali teplé 

obedy. Ale zárove ň viem, že neexistuje žiadna zákonná 

možnosť takúto výdaj ňu zaradi ť do siete výdajní, pretože 

ak nemáme nájomnú zmluvu; a tú nemáme, nemôžme hovo ri ť, že 

možno sa chlapci, možno trošku biele koníky, nieked y ukážu 

buď u starostky alebo u primátora, a my vám potom pani  

úradní čka na Ministerstve školstva, možno nejaký papier 

dodáme. Takto tá škola proste fungova ť nemôže. 

 

 A my sme urobili všetko pre to, aby nielen 53 

staromestských detí, ktoré do ôsmych tried chodí, a le aj 

97 či 98 nestaromestských detí, ktoré do tej školy chod í, 

dostali možnos ť vybra ť si pod ľa vlastného uváženia školy v 

oblasti pôsobnosti Starého Mesta ako zria ďovate ľa. Pre nás 

táto kapitola bude 30. 6. kon či ť pri plnom, korektnom 

ukon čení školského roku. Žiadnym de ťom neumožňujeme odchod 

počas školského roku. Tá škola má pekne, dôstojne doži ť s 

kyti čkou pani u čite ľke 30. júna a so serióznym 

vysporiadaním hnute ľného, iného a ďalšieho majetku. To je 

náš postoj. 
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 Treba poveda ť, že tá škola už nesp ĺňa charakter plno 

organizovanej školy. A ako taká by sa stávala evide ntnou 

ekonomickou prí ťažou, pretože je, samozrejme, možno 

luxusne ma ť 12 detí v triede, ale v iných školách, kde ich 

majú 26, sa skladali na fungovanie tejto školy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne.  

 Ešte raz pán poslanec Drozd; nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ja sa ešte raz vrátim k otázke 

základnej umeleckej školy, kde zverovacím protokolo m boli 

tieto budovy zverené základnej umeleckej škole, v n ejakom 

roku myslím 2010, áno, tam nejako na jar. 

 

 A samozrejme, ja tiež som za to, aby sme h ľadali 

riešenie, len ke ď som po čul tie slová, že s ťahova ť 

základnú umeleckú školu, tak ma tak troška tak zamr azilo, 

lebo je to iba od 2010, rok a pol, alebo nie celé d va roky  

budú, a zneis ťujeme nielen tých rodi čov, zneis ťujeme aj 

ten personál, riadite ľku. Čiže trošku vážme slová. 

 

 Ja by som tam dal skôr také nejaké odporú čanie, 

hľadať riešenie. H ľadať riešenie existencie materskej 

školy spolu so základnou umeleckou školou. Či už sa bude 

niektorá z nich s ťahova ť, tak to je otázka budúcnosti. To 
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je otázka h ľadania toho riešenia. Ale takto natvrdo 

poveda ť, že h ľadáme riešenie, aby sa základná umelecká 

škola s ťahovala, myslím, že to je ve ľmi, ve ľmi tvrdé. 

Ďakujem.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem.  

 Neviem, čo s tým teraz urobíme, lebo žiadny návrh 

nezaznel k zmene uznesenia, ktoré navrhol pán posla nec 

Lenč. 

 Ja by som to tiež nechcel, aby sa to interpretoval o 

tak, že dnešné zastupite ľstvo rozhodlo o s ťahovaní. Dúfam, 

že všetci rozumieme, že to je otázka h ľadania možností. A 

rozhodnutie o s ťahovanie padne vtedy, ke ď sa budeme ma ť 

kam pres ťahova ť; ak to povieme, že sa chceme. 

 

 Druhá možnos ť, že nájdeme riešenie s Bancíkovou, 

alebo iné riešenie. 

 

 Čiže ja chápem tento podnet na to, aby sme h ľadali 

riešenie pre umiestnenie školy, či v priestoroch, ktoré má 

v správe, alebo v nejakých iných priestoroch. Budem e 

musie ť s tým nie čo urobi ť, lebo sme prijali rozhodnutie o 

nájme pre Bancíkovu, ale nedokon čili sme ten problém týmto 

rozhodnutím.  

 Pán poslanec Drozd, faktická. 

 

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

 Ďakujem pekne.  
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 Reagujem na teda, pán primátor. Ďakujem, uk ľudnil si 

ma. Súhlasím s tvojim riešením. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Dobre. Aby sme to, prosím, aj rodi čom, aj všetkým 

interpretovali všetci spolo čne. Lebo myslím, že ani pán 

poslanec Len č to nemyslel tak, že chce aby do 3 mesiacov 

škola bola niekde inde. Ur čite tak nevyznel ten váš 

príspevok. Čiže ja preto len opakujem, aby sme všetci 

spolo čne vedeli, o čom budeme hlasova ť.  

 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť k bodu číslo 23. 

 Dávam priestor pre návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Máme tu dopl ňujúci návrh uznesenia od pána poslanca 

Lenča. Za slová schva ľujem dávame, schva ľujem ozna či ť ako 

A.  

 Dopl ňuje časť B, žiada primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy pristúpi ť k príprave 

právnych rámcov a k vytvoreniu materiálnych podmien ok pre 

pres ťahovanie: 

 

1. ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava z ob jektu  

   na Jesenského 6 do vo ľných priestorov MDPOH na Laurin- 

   skej 19 
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2. ZUŠ Podjavorinskej 9, Bratislava z objektu na Ml ynských  

   Nivách 37 do vo ľných priestorov na Radlinského 53. 

 Termín: TK marec 2012 

 Termín: 30. 6. 2012. 

 

 Doplni ť časť C, poveruje primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy rokova ť so starostom 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov o možnosti pres ťahova ť 

ZUŠ Exnárova 6 do priestorov vhodného objektu, ktor ý má 

mestská časť v správe. 

 Termín: 30. 3. 2012. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec Drozd, k hlasovaniu?  

 Lebo už diskusia bola. Čiže už len k upresniu možno 

toho textu.      

 

 

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

 Ja by som tam naozaj to "s ťahovanie" dal pre č a 

nahradil ho "h ľadaním riešenia". 

 Áno, poveruje primátora spolu so starostom Ružinov a 

hľadať riešenie. 

 Ja to tam to s ťahovanie by som naozaj rád tam 

nahradil takýmito slovami. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, súhlasíte s tým? (Súhlas.)  

 Myslím, že to je korektný postoj zo strany 

predkladate ľa pána poslanca Len ča, ktorý súhlasí s tým, 

aby sa tie slová "poveruje rokova ť so starostom mestskej 

časti o h ľadaní riešenia umiestnenia základnej umeleckej 

školy Exnárova". 

 

 A umiestnenie znamená, bu ď tam kde je, a definitívne 

usporiadanie vz ťahov, alebo niekde v nejakých iných 

priestoroch. 

 Čiže rokova ť o možnosti umiestnenia ZUŠ Exnárova.  

 Môžme takto, pán poslanec? (Súhlas.) 

 Pán poslanec Len č s tým súhlasí. 

 

 Čiže prosím, keby ste si to upresnili takýmto 

spôsobom  

 A ja dávam hlasova ť o návrhu pána poslanca Len ča.  

 A ak dovolíte aj o celom uznesení v tomto znení je ho 

pozmeňovacieho návrhu.  

  

 Čiže hlasujeme o celkovom znení pozme ňujúceho návrhu 

pána poslanca Len ča; alebo dopl ňujúceho, takto poviem.  

 Nech sa pá či.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Ešte jednu dušu by to chcelo, a duši niet. 

 Dvadsa ťdva prítomných. 

 Dvadsa ťdva za, ale naše zastupite ľstvo nie je 

uznášaniaschopné.  

 Ak vidíte nejakého živého poslanca, tak prosím, ke by 

ste ho pozvali do rokovacej sály 
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 (Poznámka.) 

 No, dobré, ak má kartu, to je pekné, ale ako nie j e 

tu, čiže musí prís ť hlasova ť. Áno, kariet by bolo ako 

celkom dos ť. Kariet je dos ť, len; 

 

 Čiže prosím, ak je niekto z poslancov na chodbe a 

počuje toto úpenlivé volanie, tak základné umelecké šk oly 

tohto mesta by to ve ľmi ocenili; teda neviem, či všetky.  

 (Poznámky v pléne.) 

 Čiže, prosím, po čkáme na opakovanie tohto hlasovania.  

 A na pána kolegu Ágoštona, ktorý práve vchádza do 

rokovacej miestnosti. 

 Áno, zákaz faj čenia rozšírime na všetky priestory 

magistrátu a Primaciálneho paláca zvláš ť.  

 

 Takže, prosím, budeme opakova ť toto hlasovanie. 

 

 Ešte ráz dávam hlasova ť o návrhu uznesenia k bodu č. 

23 v znení dopl ňujúceho návrhu pána poslanca Len ča. 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie.  

 

 Mám pre vás informáciu o procedúre, ktorú by som r ád 

uplatnil.  

 Prejdeme ešte bod 24, 25. 

 Potom odsúhlasí zastupite ľstvo oby čajnou vä čšinou, že 

o ostatných bodoch sa bude rokova ť na mimoriadnom 

zastupite ľstve. 
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  A potom by sme zobrali body 49, 50, 51, 52, 53, 5 4 a 

ukon čili tým dnešné zasadnutie.  

 Kapustnica už je pripravená. No, my ju zaranžujeme  

tak, aby nebola vychladnutá.  

 

 Čiže prosím bod 24. 

  

 

    

BOD 24:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 305/2011 zo d ňa 20. 10. 2011 o 

realizácii nosného systému MHD v Bratislave a jej r egióne  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ, bez úvodného slova. 

  

 Chcem sa opýta ť, dávam priestor pre vás, či máte 

nejaký príspevok do diskusie k tomuto bodu; je to n a 

žiados ť generálneho riadite ľa METRA, aby sme upresnili 

veci, ktoré sú potrebné pre praktické naplnenie uzn esenia.  

 Ke ďže sa nikto nehlási, poprosím pani predsední čku 

návrhovej komisie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:   

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťtri prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Bod č. 25.  

 

 

 

BOD 25:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 186/2011 zo d ňa 30. 6. 2011 v bode 

3.1.2.2.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takisto predkladáme bez úvodného slova. 

 

 Nech sa pá či, ak máte vyjadrenie v diskusii.  

 Ak nie, poprosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Pán poslanec Černý, nehlasuje; ahá už hlasuje, o.k. 

 Ja to len vidím na tom monitore. 

 Dvadsa ťtri prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie. 

 

 

 Teraz navrhujem, aby mestské zastupite ľstvo 

odsúhlasilo, že body 26 až 48 prerokujeme na mimori adnom 

zastupite ľstve.  

 Máme dva termíny: 

Jeden je 12. januára alebo 19. januára.  

 Na 19. januára je zvolaná mestská rada, čiže by sme 

doobeda sedeli na mestskej rade a povedzme o 14 h, o 13 h, 

by sme sa stretli na mestskom zastupite ľstve a dokon čili 

tie body.  

 

 Čiže navrhujem na 19. januára: 

 Čiže mestské zastupite ľstvo súhlasí s prerokovaním 

bodov 26 - 48 na mimoriadnom zastupite ľstve d ňa 19. 

januára.  

 (Poznámka.)    

 Nie, nie. My teraz urobíme tie body a kapustnica b ude 

až po skon čení. Áno, mám aj pohár vína pre vás pripravený   

a zaželáme si pekné sviatky. 

 Čiže prosím, hlasujeme o tomto uznesení. 
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 Prezentujte sa a hlasujte, že zastupite ľstvo takto 

upravuje program dnešného rokovania.  

 To je ve ľmi podstatné, aby sme nemuseli zvoláva ť 

opakované zasadnutie. 

 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných. 

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal a jeden 

poslanec nehlasoval.  

 

 Otváram rokovanie o bode č. 49. 

 

 

 

BOD 49:  

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Svidnícka 15, Komárnická 32, 34, 

Medzilaborecká 23, Mileti čova 32, 34, 36, Záhradnícka 85, 

87, Azalkova 6, Mraziarenská 21. Slovinská 8, Balts ká 11, 

Učite ľská 1, 2, Riazanská 14, 16, 18, 20, Tbiliská 29, 

Hlavá čikova 35, Hrobákova 7, Šustekova 3, Be ňadická 11, 

Krasnohorská 1, Víg ľašská 4, Holí čska 7, Turnianska 2, 4,  

Žehrianska 5, Hálova 13 vlastníkom bytov a nebytový ch 

priestorov  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Tento bod tradi čne riešime bez úvodného slova.  
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 Sú to prevody majetku, pozemkov pod bytovými domam i. 

 Prosím, kto sa chce vyjadri ť k bodu 49? 

 Ke ďže nikto, uzatváram možnos ť sa prihlási ť. 

 Prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných poslancov.  

 Dvadsa ťštyri za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie k bod u 

č. 49. 

  

 Bod č. 50. 

 

  

 

BOD 50:  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1159/2010 zo d ňa 

07. 10. 2010, č. 152/2011 zo d ňa 26. 05. 2011  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to opä ť návrh na zmenu uznesenia, ktorý tu býva 

prerokovaný bez úvodného slova. Tiež sú tu tie maje tkové 

veci, ktoré je potrebné schváli ť v mestskom zastupi-

te ľstve. 

 Otváram diskusiu k bodu č. 50. 

 Ke ďže sa nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných. 

 Dvadsa ťštyri za, nikto proti, nikto sa nezdržal. 

 Prijali sme platné uznesenie k bodu č. 50. 

 

 Bod č. 51. 

 

 

BOD 51:  

Návrh na odvolanie Ing. Petra Hanulíka, poslanca Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy z členstva v 

komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského 
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zastupite ľstva hlavného mesta SR a návrh na vo ľbu Jána 

Panáka, poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy za člena komisie pre ochranu verejného 

poriadku Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Návrh som dostal z poslaneckého klubu. Je to snaha  z 

ich strany rieši ť zastúpenie v komisiách tak, aby stíhali 

tieto komisie zvládnu ť.  

 Takže predkladám vám tento návrh tak, ako som ho 

dostal. 

 Chce sa, prosím, niekto vyjadri ť. 

 Pani námestní čka Nagyová Džerengová, nech sa pá či. 

 

 

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestní čka primátora a 

poslanky ňa MsZ:   

 Ďakujem pekne. Naozaj ve ľmi krátko, pán primátor.  

 V zmysle toho, že som využila vaše miesto, ke ď ste 

boli pre č, a povedala teda, že nás, ktorí tu vydržíme, 

zapíšete. Ale by som odporú čala zapísa ť tých, ktorí 

odchádzajú pravidelne o tretej, o pol štvrtej. A z klubu 

SMER by som vyzdvihla pána Drozda, že je tu stále. 

 

 A chcela by som na margo pána Hanulíka poveda ť, že je 

to naozaj zriedkavá sebareflexia. On sám pripravil ten 

materiál. A ja by som oce ňovala, že bu ď v zmysle tej 

sebareflexie sa bude zú čast ňova ť na práci v sociálnej 

komisii, alebo bude pokra čova ť ďalej a pripraví takýto 
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návrh, aby sa sám navrhol odvola ť aj zo sociálnej komisie, 

pretože my často sme neuznášaniaschopní; pretože na 

komisiu absolútne nechodí. Ďakujem.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Dávam slovo pánovi poslancovi Len čovi. 

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja si v tejto 

súvislosti neodpustím poznámku, že pán Hanulík mal asi 

nejaké ve ľké o či, ke ď sme volili členov komisií, pretože 

ja som to na internete pozeral, našiel som ho v šty roch 

komisiách.  

 

 V tejto súvislosti som si ale všimol aj niektoré 

ďalšie veci, ktoré sa možno tohto netýkajú, ale upoz orním 

na to. Na webovskej stránke mesta niektoré komisie sú 

uvedené s neposlancami, niektoré sú bez nich. Takže  bolo 

by to treba doplni ť. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán riadite ľ.  

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 A potom práve v tejto komisii, z ktorej teraz idem e 

pána Ing. Hanulíka odvola ť a nahradi ť ho pánom Panákom, 
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tak tam vôbec nie je uvedený zástupca SMERU. A pod ľa 

zákona tam každá politická strana má ma ť svojho zástupcu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Nie. Toto je ochrana verejného poriadku.  

 Toto je komisia, ktorá má na starosti otázku 

bezpe čnosti a je partnerom mestskej polície. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Ahá, Tak pardon. Potom som si to pomýlil. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Čiže v tejto komisii nemeníme zastúpenie.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ale v komisii na ochranu verejného záujmu nie je 

žiaden poslanec SMERU. Aspo ň som to tam nenašiel na 

webovskej stránke.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Je to možné, pretože tam bol pán poslanec Peter 

Dubček, ktorý zomrel a neviem, či sme zvolili jeho 

nástupcu. 
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Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Niekoho sme tam zvolili namiesto neho.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ahá, že to je treba uvies ť na tú stránku. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Nie je to uvedené na stránke. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 O.K.  

 Poprosím pána riadite ľa, keby si to pozna čil a budeme 

kontrolova ť tú stránku z h ľadiska aktuálnosti, aby sme to 

uviedli do súladu s tým stavom, ktorý platí. 

 Pán poslanec Len č dodiskutoval. Ďakujem mu ve ľmi 

pekne za jeho príspevok. 

 Ke ďže sa nikto do diskusie nehlási, prosím bod 51 

uznesenie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ:  

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení bodu 51. 
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 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Dvadsa ťštyri prítomných.  

 Dvadsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden  

nehlasoval. 

 Konštatujem, že sme schválili platné uznesenie.  

 Pán poslanec Hanulík vás pozýva na malé ob čerstvenie 

po skon čení zasadnutia.  

 

 Bod č. 52. 

 

 

 

BOD 52:  

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 

  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Materiál predkladáme tak, ako je to štandardné.  

 Všetky interpelácie alebo odpovede na ne sú v plno m 

znení.  

 Nech sa pá či, môžte sa k tomu vyjadri ť.  

 

 Konštatujem, že sa nikto do diskusie nehlási. 

 Poprosím; a predsa len, pán poslanec Muránsky, pán  

poslanec Ágošton.  

 Nech sa pá či. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ: 
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 Ja chcem iba poveda ť, že tú interpeláciu som dostal, 

bola vybavená. A v nej sa zhruba píše to, že naozaj  sa 

máme aj ako členovia dozornej rady BVS stara ť alebo 

posnaži ť sa o to, aby sme si urobili preh ľad aj v Infra 

Services, čo ale po právnej analýze nám nebolo umožnené.  

 

 A je správne, že o túto dcérsku spolo čnos ť sa stará 

jej vlastná dozorná rada, ktorá bola ale vymenovaná  bez 

zástupcov tohto zastupite ľstva. Čiže v tom prípade hovorím 

o tom, že plnú zodpovednos ť za akýko ľvek problém alebo 

škandál v tejto spolo čnosti preberá magistrát. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ja by som povedal, že plnú zodpovednos ť preberá 

vedenie spolo čnosti BVS, ktorá je zria ďovate ľom tej 

spolo čnosti, alebo akcionárom. Čiže je to trochu možno 

inde. 

 

 Ale súhlasím s vami, že treba o tom hovori ť. 

 

 Ja by som privítal, keby sme túto tému otvorili s 

predsedami poslaneckých klubov a pozreli sa na to, že čo s 

tým vieme urobi ť. Viem, že sa to rozhodnutie nerodilo 

ľahko a nebolo to úplne jednozna čné, že to skon čí práve 

tak ako to skon čilo. 

 Čiže zrejme sa k tomu vrátime aj na základe vášho 

podnetu.  

 Pán poslanec Ágošton, nech sa pá či. 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

407  

 

Ing. Tomáš  Á g o š t o n, poslanec MsZ:  

 Ďakujem pekne, pán primátor. To, čo som dostal tú 

odpove ď, je síce pekné, je dos ť vy čerpávajúca, lebo zrejme 

cituje z tej nájomnej zmluvy. Len ja som v podstate  chcel 

vedie ť, či niekto požiadal o zmenu ú čelu nájmu alebo nie. 

Stalo sa, že tam prišiel pán inžinier odtia ľto Kadrliak z 

magistrátu aj s dcérou nájomcu alebo nájomky ňou, neviem 

kto je tam ako zastúpený v tých ich orgánoch, a fot ili to, 

a narobili v podstate zbyto čný rozruch. Takže už tam 

vedia, že niekto sa na nich pýtal.  

 

 To, čo je tu uvedené v tej odpovedi, že napríklad 

nájomca nie je oprávnený prenecha ť predmet nájmu alebo 

jeho časť do podnájmu alebo at ď., tretiemu subjektu; tak 

ja napríklad mám z minulého týžd ňa ú čtenku z toho podniku, 

kde je uvedený úplne iný podnik, aj predtým býval ú plne 

iný podnik. A ešte tam býval u nájomcu aj podnájomc a. 

Takže až cez tri ruky to išlo, a to je všetko mests ký 

majetok.               

 

 Ja by som to teraz v tomto štádiu nechal tak jak j e. 

Uvidíme, ako sa vyvinie ďalej, lebo v sobotu jeden z tých, 

neviem čo je za č ten človek, motal sa tam okolo toho. A 

ten mi tvrdil, že áno, bude tam ubytov ňa. 

  

 Takže po čkáme.  

 A pokia ľ sa tam objaví, za čnú chodi ť s nejakými 

železnými poste ľami, tak sa ozvem.  

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím pána riadite ľa Miškanina, keby sme 

zareagovali tak, že tam pošleme nejakých majetkárov , aby 

to oni preverili. Pretože my sme dali takú skôr tec hnickú 

odpove ď vyplývajúcu z nájomnej zmluvy; to máte pán 

poslanec pravdu. Ale tá vec sama zrejme ma trošku i ný 

priebeh v živote, a treba, aby sme sa išli pozrie ť na tvar 

miesta. Čiže na Be ňadickú, do toho Bránika sa pôjdeme 

pozrie ť.  

 Pán poslanec Budaj.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ:  

 Ďakujem. Prepá čte, pán primátor, ja som myslel, že je 

už po interpeláciách, že je už rôzne. Prihlásim sa potom. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Áno. Čiže sme v bode 52. 

 Ke ďže sa už nikto do diskusie nehlási, poprosím 

návrhovú komisiu, aby sme hlasovaním uzatvorili aj tento 

bod. Nech sa pá či.  

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Alena  K r i š t o f i č o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Hlasujeme o návrhu tak, ako bol písomne predložený . 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení, kde 

berieme na vedomie informáciu o vybavených interpel áciách. 

Prišiel Jano Budaj, čiže je nás opä ť dvadsa ťtri. 

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Dvadsa ťtri prítomných. 

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

 Konštatujem, že sme prijali platné uznesenie. 

 

 Otváram rokovanie o bode č. 53. 

 

 

BOD 53:  

Interpelácie  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Nech sa pá či. 

 Pán poslanec Budaj sa hlási do bodu interpelácie. 

 Nech sa pá či, pán poslanec.  

 

 

Ján   B u d a j, poslanec MsZ: 

 Je to taká možno nevhodná interpelácia, ale 

ospravedl ňujem sa za to. 

 Mnohí ob čania sú znepokojení so spôsobom výstavby 

bytového domu, ktorý je v blízkosti hradu; viete o čom 

hovorím, o dome na Beblavého ulici. 
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 Je mi úplne jasné, že sa to netýka ani nášho 

zastupite ľstva, ani nášho vedenia mesta. Predsa však 

apelujem, pán primátor, na akúsi spoluprácu s pani 

starostkou a prípadne so stavebnými úradmi. To je v eľmi 

blízko, už ani bližšie sa nedá postavi ť k hradnej bráne 

táto budova. Je to úplne moderná architektúra v ost rom 

kontraste s okolím. 

 

 Ja mám desiatky telefonátov, e-mailov. Ve ľa ob čanov, 

ktorí milujú to mesto, zápasia o hradný vrch, stara jú sa 

oň. Sú ve ľmi sklamaní, že sa povolila taká masívna; jednak 

architektúra je trošku ve ľká a jednak absolútne ignoruje 

historicitu toho miesta.  

 

 Ak je možné ešte apelova ť na zodpovedných na Starom 

Meste, na stavebný úrad, aby on apeloval na stavebn íka, 

aby urobil úpravy, ktoré tam neurobia úplne modernú  

budovu, ale budovu ktorá bude rešpektova ť historicitu 

vstupu do hradného areálu. 

 Tak by som vám, pán primátor, bol ve ľmi zaviazaný. 

 Nemusíte mi písa ť žiadnu písomnú odpove ď.  

 

 Ja som presved čený, že si to zoberiete za svoje, lebo 

ste Bratislav čan a nemôže vám to by ť ľahostajné. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, samozrejme že to vybavíme aj písomne , 

lebo toto je vážna vec nielen pre náš dialóg, ktorý  si 
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teraz otvoril tou interpeláciou. Ale, samozrejme, t o 

zaujíma aj ďalších, čo sme urobili. My sme o tom hovorili 

aj s pani hlavnou architektkou, čiže aj ju zoberiem do tej 

situácie h ľadania riešenia. 

 

 Ale, samozrejme, sa obrátime na pani starostku, a 

možno aj priamo na stavebníka, pána architekta Fisc hera. 

 Pán poslanec Černý sa hlási. 

 

 

Ing. Milan  Č e r n ý, poslanec MsZ: 

 Ďakujem.  

 Nebudem to zdržiava ť, takže iba v krátkosti: 

 Poprosím o informáciu; dostala sa mi taká zves ť, že 

Bioenergy, náš mestský podnik, prostredníctvom Dopr avného 

podniku vyhlásil verejnú obchodnú sú ťaž na dodávku 

elektrickej energie pre mestské podniky: BVS, Dopra vný 

podnik, OLO, at ď., at ď., aj pre mnohé iné pre rok 2012. 

 

 Poprosím vás o preh ľad jednotkových cien elektrickej 

energie, ktoré mestské spolo čnosti nakupovali v roku 2010 

a 2011, a následne o informáciu ví ťaznej ponuky, ktorá 

bola spolo čne pre SE na rok 2012. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, dáme vám tie informácie.  

 Bolo to tak, že obstarával to naozaj Dopravný podn ik.  

 Bolo to z poverenia mesta pre všetky mestské 

organizácie. 
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 Dopadli sme v niektorých organizáciách tak, že tá 

vysú ťažená cena bola lepšia ako tá, ktorú dovtedy mali t ie 

organizácie zazmluvnenú. A v niektorých bola horšia , a tam 

sme tú zmluvu nepodpísali. Čiže nepristúpili tie 

organizácie k tej rámcovej vysú ťaženej cene.  

 Ale to, čo ste chceli, čísla, neviem. 

 Čiže dáme vám odpove ď na interpeláciu, presné údaje, 

aby ste mohli k tomu si urobi ť vlastné stanovisko, nako ľko 

tá aukcia alebo teda to obstarávanie bolo úspešné. 

 

 Ke ďže sa do bodu 53 už nikto nehlási, uzatváram 

možnosť prihlási ť sa do bodu interpelácie. 

 

 Otváram posledný bod nášho dnešného rokovania. 

 

 

BOD 54:  

Rôzne 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Takže prosím, dámy a páni, mám pre vás priestor na  

to, aby ste sa vyjadrili v bode rôzne.  

 Pani poslanky ňa Jégh je prvá. 

 Po nej mám prihlásenú pani Trubíniovú ako zástupky ňu 

občanov.  

 A samozrejme, pokia ľ budete chcie ť ďalší vystúpi ť, 

nech sa pá či. 

 Pani poslanky ňa Jégh. 
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Izabella  J é g h, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem. Ja by som chcela uvies ť len takú perlu na 

adresu Bratislavskej televízie, konkrétne na redakt ora 

Rasťa Iljeva. Je to perla ozaj, ako číta redaktor 

pozvánku. Na základe dohody ústnej som mu potom e-m ailom 

postúpila pozvánku na to výro čie našej mestskej časti, 

790. výro čie našej mestskej časti, ktoré sme mali 9. 

decembra. A dala som tam program tak jak ste to mal i aj 

vy, pán primátor na pozvánke. 

 

 A dostala som odpove ď, že na koncerte nemôže sa 

Televízia BA zú častni ť. V tom čase je niekde inde.  

 Proste som sa zasmiala nad tým, že pre číta prvý bod 

program, nazve to celé koncertom. Kdežto tam bol 

prezentovaný tento bulletin o práci biskupickej mes tskej 

časti za posledných 5 rokov. Boli odovzdané aj ďakovné 

listy 29 organizáciám, inštitúciám, lebo na iné pe ňažné 

odmeny nemáme; takže aspo ň to. 

 

 Bola to celkom slušná slávnos ť. Pani námestní čka 

Džerengová zastúpila magistrát, takže môže o tom po veda ť. 

 

 Takže trošku ma to tak zarazilo, že pre číta prvý bod 

programu, ktorý bol aj tak krátky, a že na koncert TV BA 

nepríde.   

 Takže len perli čku z toho. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

414  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Toto bude nezvyklý bod rôzne. 

 Chcem navrhnú ť, pán primátor, aby si od nového roku, 

lebo zrejme máme posledné zastupite ľstvo, zara ďoval tento 

bod rôzne na nejakú pevnú dobu, pretože niektorí ob čania 

by chceli prís ť. Dajme tomu, že by sme vyhradili v 

programe hoci aj pevnú dobu. Viete, ktorí ste boli alebo 

ste poslanci Národnej rady, že je tam takzvaná hodi na 

otázok. Toto náš bod rôzne, síce tomu presne nezodp ovedá. 

Nakoniec zatia ľ ani nevieme, ktorí sú ministri na Radnici, 

tak nie je to celkom rovnaké.  

 

 Ale predsa, ak ob čan sa chce v rôznom vyjadri ť, tak 

musí tu čaka ť do ťažko odhadnute ľného konca 

zastupite ľstva. A pre niektorých to môže pôsobi ť, že je to 

ešte pozostatok z dôb, ke ď Radnica nechcela by ť otvorená. 

 

 Urobme napríklad dohodu, že rôzne bude prvým bodom  po 

obede a každý bude ma ť jasno, že rôzne nepotrvá dlhšie než 

povedzme 30 minút, alebo 50 minút, dohodneme sa aký  čas, 

alebo vy sa nad tým zamyslíte vo vedení Radnice. Ne jaký 

čas, aby to nerozbilo úplne systém práce obyvate ľstva, ale 

aby sme dali ob čana na prvšie miesto a nie do tejto 

ponižujúcej pozície, že má sem chodi ť a zis ťova ť, či 

naozaj rokujeme až do ôsmej, alebo sme skon čili už o 

druhej.  

 Čiže pevný bod pre bod rôzne. 
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 Apelujem na takúto zmenu od nového roku.  

 

 Ke ď už sme dosiahli k záveru roku to, že je to priamy 

prenos cez internet, to je pekný krok a o čakával sa. Tak 

urobme aj tento ďalší krok k otvorenej samospráve.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Budeme diskutova ť možno aj spolu ako to vyrieši ť, 

lebo prvý bod po obede je síce pevný termín, ale mo žno to 

tiež nie je vhodné pre ob čanov, ktorí pracujú a môžu 

poveda ť, že chcú ma ť o piatej termín, alebo o pol šiestej, 

aby stihli prís ť z práce. Čiže budeme musie ť h ľadať na to 

nejaké riešenie, ale rozumiem tomu čo si navrhol.  

 

 Proste vytvori ť dôstojnejší priestor pre ob čanov a z 

hľadiska ich možnosti oslovi ť mestské zastupite ľstvo.  

 Pán poslanec Drozd sa hlási s faktickou poznámkou k 

tejto téme, a po ňom ešte dvaja prihlásení. 

 A pani Trubíniová ako zástupky ňa ob čanov. 

 Nech sa pá či. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Možno by sme mohli bodom rôzne za čína ť 

ako pevný termín; prvý bod rôzne. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem ve ľmi pekne. 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

416  

 Pán poslanec Kríž. 

 

Ing. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Kon číme myslím celkom v takom 

slušnom termíne, tak si dovolím takú menej podstatn ú 

otázku v rámci bodu rôzne, ktorú inokedy by som si 

nedovolil, keby sme boli naozaj v nejakom pred ĺžení. 

 

 Už dlhšie ma to trápi a neviem na to dôjs ť, taká 

nejaká matematická hádanka. Možno som nato ľko hlúpy, že mi 

to niekto vysvetlí; akým spôsobom ke ď hlasujeme na tej 

tabu ľke sú zoradení poslanci, ke ď sa tam dávajú tie farby?  

 

 Som skúšal rôzne kombinácie, či to je pod ľa klubov? 

Není to. Pod ľa veku to není. Pod ľa abecedy to není, pod ľa 

ni čoho. To som chcel na to dôjs ť, že či to má nejakú 

logickú súvislos ť, alebo nejaké logické poradie. A ak nie, 

či by sme nemohli nad tým porozmýš ľať, žeby sme to dali 

povedzme pod ľa poslaneckých klubov, alebo tak, aby to bolo 

v niektorých veciach preh ľadnejšie. Naozaj, možno je tam 

jednoduchá odpove ď a dostanem ju. Ale ja som na to 

nedošiel. Mne sa to zdá ako úplný random a úplne ná hodné 

rozloženie toho.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, túto záhadu vyriešime hne ď ako 

skon číme. Je to pod ľa klubov, lebo ja to tu vidím a musí 

to tak by ť aj na tých ďalších obrazovkách, že najprv je 

poslanecký klub SDKÚ-DS, potom je KDH, SaS, potom j e 
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poslanecký klub SMER-SD a potom sú nezávislí poslan ci, 

ktorí doteraz  mali klub a bola informácia, že sú s  tým 

nejaké problémy. To znamená, že takto je to zoraden é, ale 

je to po st ĺpcoch.  

 

 Čiže, keby sme to čítali po riadkoch, vyzerá to ako 

random; to znamená náhodne. 

 Poprosím pani poslanky ňu Tvrdú. 

 

 

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

 Ďakujem pekne za slovo. M ňa skôr trápi, ako je to 

možné, že v minulom volebnom období o 17 h sa kon čilo. A 

my tu trávime ve čere a ešte vlastne bude ďalšie mimoriadne 

zastupite ľstvo. To ma trápi, mali by sme nájs ť nejaký 

systém ako to napravi ť.  

 Čiže, pána Budaja trápi kedy vystúpia ob čania. 

 

 Mňa trápi, pre čo sme, napríklad sa nám nepodarilo 

osobitné zretele dneska vybavi ť. To je to, čo ma trápi. 

Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pani poslanky ňa, nebudem teraz hovori ť. Povieme si to 

spolu, ale proste sú veci, ku ktorým by mal vystúpi ť 

poverený zástupca klubu, ale tu vystupuje každý sám  za 

seba. Ve ď tu máme kluby, máme tu strany, máme tu nejaké 

spolo čné postupy, hodnoty a niekedy to nevidno.  

 Ale toto je moja poznámka odtia ľto zhora tam.  
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 Možno vy smerom ku mne poviete, že ve ľa rozprávam ja. 

Už ste mi to povedali, brzdím sa, snažím sa, robím čo 

viem, ale nie je to len v tom, že by som ve ľa hovoril. 

Nechám to možno odmera ť, že ko ľko kto. Ale bývali tu 

zastupite ľstva za Kresánka aj do polnoci, a proste takto 

bolo. Rodila sa demokracia.  

 

 Teraz mám pocit, že sa potrebujeme niekedy 

vyrozpráva ť, a sú veci, kde by možno sta čilo to rieši ť 

priamejšie, keby sme našli ten postup klubový, kde povie 

jeden človek názor klubu, na ktorom sa ten klub dohodol a 

treba ho proste pretlmo či ť.  

 

 Ale máte asi pravdu, budeme musie ť nad tým rozmýš ľať, 

ako dosiahnu ť efektívnejšie rokovanie. K územnému plánu 

diskutoval celý váš klub. Ale to len zase faktická,  ve ď 

ako je to na mieste. Bolo treba o tom diskutova ť, bol to 

vážny bod programu, ale tak to je. Proste 3 hodiny sme o 

tom hovorili. 

 Pán poslanec Šov čík. 

 

 

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

 Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, ale 

aj zamestnanci magistrátu, chcem vám všetkým v mene  

poslaneckého klubu SDKÚ-DS a MOST-HÍD popria ť milostiplné 

a požehnané Viano čné sviatky. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Pán poslanec, ve ľmi sa mi pá či tento príspevok a dám 

priestor aj pre ďalších, ktorí by sa chceli prida ť, lebo 

to už navodzuje atmosféru blížiaceho sa záveru nášh o 

dnešného zasadnutia.  

 Pán poslanec Drozd. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Ako jediný zástupca klubu SMER, ke ď ma 

pochválila pani námestní čka, som ve ľmi v ďačný jej, tak 

samozrejme všetkým kolegom, vedeniu a úradníkom pra jeme aj 

my z klubu SMER ve ľa zdravia, š ťastia, pekné Vianoce a 

všetko dobré do nového roku. Ďakujem. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pani poslanky ňa Tvrdá. 

 

 

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

 Ďakujem pekne. Pripájam sa k predre čníkom. Všetkým 

želám milostiplné Viano čné sviatky a takú rodinnú a 

duševnú pohodu, aby sme si oddýchli a v januári bol i plní 

elánu zase do práce. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem ve ľmi pekne.  
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 Pán poslanec He čko. 

 

 

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

 Ke ďže tu nemáme predsední čku, tak ja sa takisto 

pripájam a prajem všetkým všetko to, aby sa im spln ilo a 

budúci rok bol úspešnejší ako tento. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Napriek tomu, že Klub zelených a nezávislých 

prechádza istou transformáciou, oslovím milých kole gov za 

seba. Užil som si s vami teda zaujímavý rok. Ale my slím, 

že to po čase budeme hodnoti ť s dobrými pocitmi a že sme 

aspo ň vyslovili isté ambície, ktoré teraz tie 3 roky 

zhodnotia, či sa nám podaria. 

 

 Prajem vám pokoj od všetkej politiky po čas krásnych 

Viano čných sviatkov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   

 Ďakujem ve ľmi pekne za tieto vyjadrenia.  

 Registrujem ale to, že máme prihlásenú ešte pani 

Trubíniovú, čiže poprosím ju, aby predniesla svoj 
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príspevok v rámci rôzneho. Viem, že to celkom po tý ch 

viano čných želaniach nie je presne to, čo by sme mysleli.  

 Ale sa vám pá či, pani Trubíniová, máte slovo. 

 

 

OBČIANKA: Ľubica  T r u b í n i o v á  

 Áno, ďakujem pekne. Ja by som tiež bola radšej, keby 

som nemusela do tejto atmosféry vstupova ť naozaj s tou 

veľmi nepríjemnou kauzou PKO. Ale rada by som sa vyjad rila 

vlastne takto na záver rokovaní k tohtoro čným 

zastupite ľstvám za našu iniciatíva Bratislava otvorene k 

aktuálnej situácii. 

 

 Dnes považujeme za absolútne zásadné pre celý 

výsledok, a to ako dopadne celá táto kauza, čo 

najdôslednejšie a najdôraznejšie vedenie súdneho sp oru zo 

strany mesta. A sme presved čení, že sú v tomto smere ešte 

rezervy. A my sami znovu opakovane ponúkame svoju a ktívnu 

spoluprácu, aby sa naplno všetky rezervy využili a mesto 

skuto čne využilo úplne všetky možností ktoré má na to, ab y 

vyhralo súdny spor. 

 

 V sú časnosti je aktuálne odvolanie sa mesta proti 

rozsudku, ke ď bude doru čený.  

 

 My po mnohých neblahých skúsenostiach s investorsk ými 

postupmi predpokladáme, že ten rozsudok bude doru čený 

magistrátu tesne pred Viano čnými sviatkami.  

 

 Takže tam potom tá 15-d ňová lehota sa vlastne v praxi 

dos ť výrazne skráti vzh ľadom na dovolenky a sviatky. 
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 Čiže z tohto h ľadiska, aby sa naozaj nepremeškal ten 

nutný termín tých 15 dní, lebo akonáhle by sa to 

premeškalo tak celá kauza je stratená, a viete čo by to 

znamenalo pre mesto.  

 

 Ja si dovo ľujem požiada ť, že ke ď príde rozsudok na 

magistrát, tak by sme chceli požiada ť o jeho zverejnenie 

na webovej stránke. Lebo znovu ako sa odvolávam na našu 

ponuku, my tiež môžme kontaktova ť, komunikova ť s 

právnikmi, prípadne s ďalšími odborníkmi a odborní čkami a 

môžeme tiež vlastne naformulova ť ur čité argumenty, len na 

to potrebujeme ten podklad v podobe toho rozsudku a  jeho 

odôvodnenia. 

 

 A vlastne cez ten web sa to najrýchlejšie dostane aj 

k takej ako zainteresovanej verejnosti, ktorá chce pomôcť 

mestu vo vedení sporu. 

 

 Druhá vec sa týka toho, že je potrebné samozrejme čo 

najkvalitnejšie právne, teda odvolanie po tej právn ej 

stránke.  

 A ke ďže sa nestíha výberovým konaním tá lehota, ktorá 

zrejme bude predchádza ť pri tom rozsudku, teda pri tom 

odvolaní na krajský súd, tak si dovo ľujeme navrhnú ť, že v 

takomto prípade núdze v podstate časovej by mohlo mesto 

využi ť priame zadanie. A my teda by sme znovu radi 

odporú čali Advokátsku kanceláriu Babjaková, ktorá vlastne 

vypracovala právnu analýzu, na základe ktorej sa ce lý 

súdny proces v podstate koná, že by bolo dobré ju p riamo 

oslovi ť.  
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 Druhý bod môjho diskusného príspevku je k prevzati u 

budov PKO naspä ť do správy mesta. My ve ľmi podporujeme a 

sme ve ľmi radi, že vlastne mesto pripravuje aj vy číslenie 

poškodenia a opotrebovania týchto budov. A plne 

podporujeme potom prípadnú žalobu za náhradu škody.   

 

 Pán primátor informoval, že mesto ju vlastne 

pripravuje. (gong) 

 Skon čím s tým, že sú nám známe aj ďalšie nekorektné a 

nelegitímne kroky investora v prípade budov. Magist rát má 

agendu k dispozícii, takže chceli by sme odporu či ť a 

požiada ť, či by pán primátor mohol da ť na najbližšom 

riadnom zasadnutí mestského zastupite ľstva informáciu o 

tom, aké právne kroky mesto vo či spolo čnosti Henbury 

Development pripravuje.  

 

 V súvislosti s tými ďalšími skuto čnos ťami; ja ich vám  

pošlem e-mailom. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.    

 My pripravujeme samozrejme na 2. 2. informáciu, kt orá 

je schválená uznesením mestského zastupite ľstva, že na 

každé zastupite ľstvo predkladáme informáciu o stave 

rokovaní. Čiže aj to, čo žiadate, bude v tom písomnom 

podklade. A urobíme to tak, aby ste to mali v čas, aby to 

nebolo tak, že opä ť to bude na poslednú chví ľu, pretože 

vtedy sme boli viazaní rokovaniami.  
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 Teraz máme pocit, že ten časový priestor je vä čší, 

čiže uvidíte aj vaše odpovede na vaše otázky. Ak mi 

pošlete e-mailom, tak to môžeme rieši ť takto.  

 

 

OBČIANKA: Ľubica  T r u b í n i o v á  

 Ak dovolíte, na záver chcem požela ť zastupite ľstvu aj 

magistrátu príjemné strávenie Viano čných sviatkov, aj 

novoro čných; š ťastné vykro čenie do nového roku. A dúfam, 

že v novom roku sa budeme stretáva ť za pre ob čanov 

príjemnejších a vhodnejších okolností, ako bolo dne šné 

hlasovanie o zmenách a doplnkoch. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Slovo má pán poslanec Len č.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ospravedl ňujem sa 

všetkým, už som sa mohol pripravi ť skôr, ešte pred tou 

viano čnou idylkou, ale čakal som na vystúpenie pani 

Trubíniovej.  

 

 Pán kolega, starosta Ružinova Pekár ma poprosil, a by 

som predložil uznesenie, čo teda nie je celkom zvykom, ale 

je to možné aj v bode rôzne. Takže aj pán Kríž si b ude 

môcť pozrie ť opä ť na tej tabuli, že ako to tam je 



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

425  

usporiadané. Dúfam, že nás je tu dos ť a že nezablokujeme 

týmto zase nejakým spôsobom zastupite ľstvo. 

 

 Týka sa to tohto, čo teraz rozprávala pani Trubíniová 

a konkrétne sa to týka informácií o súdnych proceso ch, 

ktoré prebehli, resp. tých ktoré prebehnú. A ide o 

informovanos ť poslancov prostredníctvom e-mailu o 

rozhodnutiach týchto súdov, aby teda poslanci boli 

informovaní hne ď, okamžite, ako to bude ma ť; 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Pán poslanec, to nemusíte dáva ť uznesením. Ja tu 

verejne prehlasujem, že ke ď dostaneme ten rozsudok, o 

ktorom hovorila pani Trubíniová, tak ho zverejníme.  A 

môžeme ho aj vám zasla ť naskenovaný každému jednému s tým, 

že my budeme v zákonnej lehote chysta ť, tak ako to tu 

zaznelo odvolanie. Ur čite nepremeškáme termín, pretože to 

si nemôžme absolútne dovoli ť. Čiže budete o tom 

informovaní.   

 

 Ako ak chcete uznesenie, môžeme, ale ja to verejne  

vám dávam na vedomie. 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ: 

 Dobre.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Tak ako pris ľúbim aktivistom, tak to ur čite urobím vo 

vz ťahu k poslancom, pretože vieme, že tá téma je horúc a. 

Vy dostanete 2. 2. riadnu informáciu, ale ak by sa to 

stalo to, že to bude cez sviatky, proste vám príde e-mail 

a tam bude rozsudok.  

 

 A potom následne, ke ď podáme odvolanie a vy budete 

mať záujem sa s ním oboznámi ť, budete vidie ť aj naše 

odvolanie.  

 (Poznámka.) 

 

 Ale áno; myslím si, že je zbyto čné, aby sme si toto 

ukladali. Máme uznesenie, že máme pravidelne inform ova ť, 

tam by som to dal. Ale viem, že toto bude medzi časom, 

nebude to až 2.2., čiže vám to pošleme hne ď, a okamžite.  

 

 

Ing. Peter  L e n č, poslanec MsZ:  

 Dobre. Dobre. Ďakujem pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 Pani JUDr. Viš ňovská si to poznamenala, lebo k vám sa 

zrejme dostanú tie súdne veci. A na základe toho bu deme 

kona ť, aby sme aj zverejnili. 

 

 Pán poslanec Budaj chcel faktickou poznámkou 

reagova ť. 
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ:   

 Ja chcem vlastne podpori ť pána Len ča a zdôrazni ť, že 

bol som na tom súde vlastne ako z poslancov jediný.  Videl 

som zo či-vo či tú pripravenos ť právnych zástupcov druhej 

strany. Apelujem na pána primátora, aby dov ŕšil to 

výberové konanie nejakého právneho zástupcu mesta.  

 

 Tým nechcem vôbec zhodi ť snahu našej zástupkyne, 

ktorá sa usilovala, ale dostala dokumenty naozaj ni eko ľko 

hodín predtým a nebola to pre ňu ľahká situácia. 

 

 Na druhej strane stojí mašinéria s prvotriedne 

zaplatenými profíkmi a na druhej strane stojí magis trát, 

ktorý na to nemá kapacity. 

 

 Čiže naozaj ve ľmi by bolo žiaduce v krátkej dobe 

poveda ť, ako prebieha, verejnosti poveda ť, ja to 

nepotrebujem po čuť, to potrebuje po čuť bratislavská 

verejnos ť, ako je magistrát pripravený na tento súdny 

spor. Dnes si už nemôžme dovoli ť tvári ť sa, že príde k 

dohode a preto sa nepripravujeme.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Jasne. Toto samozrejme, už nie je tá situácia ako 

bola, ke ď sme si mysleli, že sa dohodneme.  

 

 Čiže, to čo sme povedali, dostanete tú informáciu 

hneď ako ju budeme ma ť my. A samozrejme, aj informáciu o 
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vybratom zástupcovi mesta, teda právnej kancelárie,  ktorá 

by mala vies ť ten spor v mene hlavného mesta.    

 

 

 Vážené dámy a páni, 

 ke ďže sa do rôzneho nikto nehlási, rád by som uzavrel 

toto naše dnešné zastupite ľstvo. 

 

 Chcem sa na záver aj ja po ďakova ť v prvom rade 

námestní čkam primátora, s ktorými pracujeme už viac ako 

pol roka.   

 

 Potom sa chcem po ďakova ť všetkým vám za ne ľahké 

rozhodnutia, ktoré sme v tomto roku museli spolu ur obi ť, 

pretože sme prekonali viacero možno po čiato čných takých 

nejakých nedorozumení alebo nepochopení z jednej či z 

druhej strany. 

 

 

 Chcem vám poveda ť, že za svoju stranu urobím všetko 

pre to, aby sme tie pozitívne skúsenosti, ktoré sme  v 

tomto roku spolu  získali z tej spolupráce vedenia mesta a 

poslancov, aby sme ich preniesli do roku 2012 a pos tavili 

na nich normálne úspešné fungovanie mesta. Pretože sme v 

tomto roku dokázali prija ť rozhodnutia, ktoré boli naozaj 

zložité a dospeli sme k výsledku hlasovaním poslanc ov, 

ktorí povedali svoj názor v tých k ľúčových veciach; 

dokonca jednomyse ľne.  

 

 Čiže, myslím si, že je tu priestor na to, aby sme 

dokázali zvláda ť problémy mesta nielen v tej finan čnej 
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oblasti, ale aj v tých vecných stránkach, z ktorých  sa 

život mesta skladá. 

 

 Čiže ďakujem ve ľmi pekne za váš ústretový postoj, 

korektný a vecný prístup ku rokovaniu.  

 

 Myslím si, že máte ve ľký podiel na tom, že naozaj sa 

pohli veci na meste dopredu. A urobíme všetko preto , aby 

to bolo za nami aj vidno, aby sme neboli zatia ľ len v 

rovine zámerov, rozhodnutí, plánov, pretože tam sme  možno 

urobili najviac. Ale aby sme to dokázali pretavi ť aj do 

praktických krokov, ktoré budeme môc ť predstavi ť ob čanom 

Bratislavy ako výsledok našej práce. 

 

 Ve ľmi pekne ďakujem. 

 Želám vám takisto príjemné sviatky, oddýchnite si od 

práce v zastupite ľstve, od politiky. 

 

 Predpokladám, že sa budete venova ť rodine a potom 

plní energie prídete na mimoriadne zastupite ľstvo a spustí 

sa znovu ten mechanizmus, ale už v novom roku 2012,  do 

ktorého vám želám ve ľa úspechov.  

 

 Ďakujem ešte raz a kon čím dnešné rokovanie. 

 Pozývam vás na kapustnicu a pohár vína, že si ešte  aj 

osobne zaželáme š ťastné a veselé Vianoce.  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 

 (Ukon čenie o 20,32 h) 

 

                    x             x   



 
 
 
                                Zápisnica MsZ 15. decembra 2011 

430  

 

 

    Viktor Strom ček                      Milan Ftá čnik 

       riadite ľ                             primátor 

Magistrátu hl. mesta SR                hlavného mes ta SR 

      Bratislavy                           Bratisla vy 

 

 

 

 

 

                   Overovatelia zápisnice: 

 

 

  Ing. Ladislav Kugler            Mgr. Vladimír Kub ovi č  

   poslanec Mestského               poslanec Mestsk ého  

zastupite ľstva hl. mesta         zastupite ľstva hl. mesta    

     SR Bratislavy                    SR Bratislavy  

 

 

 

 

 

 

                    Zápisnicu vyhotovila: 

    

 

                    Ing. Mária Bahnová 

                    komorná stenografka  
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